


 شحورقامعا یربدیلد توکس ده یتاظحل هکننا روصت

 كننادرم . دنا وسم ار شنت تفرگ دهاوخ دوخ رد ار

 و نشا ناشهاگن . دور قتع رتس ان تسا هدامآ

 اهلاس راگناهک یگنگ شطع رد ناشنابل و تسا زوسرپ
 ناثهاگت . دنشکی م رالغتنا ار هئداح كب روصت تسا

 ارمرش ساسحا و ینامداش زا یجوع دنکس یفالت یتفو

 نوجمههداتفا رتسب رد نر حاوم یاهو , دراد لابندب

 :هدرک رس هک یشوبریز . مشيربا و دعج زا یراثبآ

 راگنا : دنکىم نادنجود ار وا زیگناسوه ما.دنا

 .دشاب هتخسآ مهرد هک بآ و شتآ زا تسا یاهتشر

 شزا ون مارآ مارآ ار نز ناوسیگ جوم ؛ درم ناتسد

 بآ یخب هک باتفآ ترا رح زا ینوگ هاگنآ و دهد

 سامحاهچ . دوریم ورف درم شوغآ نورد نز : دوش

 هک یناظحل و تاظحل نیا تسا ینابور و زیگنا رب

 یاهنشن تذل و نت تذل , هو تذل , دنایم لابندن

 یسک نز نیا و دربیم ورق یربخیب رد ار ودره هک

 یامنسروش ورش ربهراتسو یققفوءنز«نازورف» رج تس
 شوغاب هن وگنیا هرحات شلمف نلرخا رد هک نا ربا

 یزابقشع زا لماک هنحص كن ات دوریم ورف دیغم نمهب

 . دزاس رگهولج ملبف رد ار یناربا كيب

 یگدنززا مهلم تسیابیم امنیس هک تسیث یدبدرت

 یاهشوگ هدننک وگ زاب یروثک ره یامنیس و دشاب مدرم

 .ناشیاهيغ ,ناشیاهتشع .تسا روشک ره مدرمیگدنز زا

 :یئاکبرمآ زاسلیف . ناشیاهساسحا و ناشباه یتحاران
 دل رتزاملیف . دنکبم وگ زاد ار شنطومه مدرم یگدنز

 یگدنز یدنه زاسلیف و ار ككرت درم و نز یگدنز
 یاهنیئآدنا وتیم هک تسا شور و هار نيا و ار دنه مدرم
 اهنآ اب نیمزرسره مدرع هک دشاب یلئاس یا رب امنماعت

 . دننابیرگب تسد

 درع و نز كي تسا نکمم هنوگج هکنبا روصت

 ناش باجح و فاغع زا یاهلاه رد ار دوخ یناکبرمآ
 یعیبطریغ رما كي ایند یوس نآ رگاشامت یا رب « دنهد
 ار اهتلم مامت كنبا یعمج طابترا لئاسو اریز تسا



 امنیسرد اهتیعقا ورگا اما .تسا هتخاسكيدزن رگیدکیب

 لبافو یقطنع تروصب یلوصا یاهراک و دننک هولج
 تسهاسناوت دهاوخ رابسب دنهد ناثنار دوخ یل وبف

 . دروآ تسدب ار دوخ یعقاو شزرا و

 تاسا هک تسا لئاسمننا هاب رد نا ربا یامنس

 هاگآ زاسلبف كب اردز . دباب لماک قبفوت تسا هتسناوت

 عامتجا یاه رثق اردوخ دباب هنوگچ هک دنادیم بوخ

 لدزار زا و دوش نانآ تبحصمهو مدمه و دنک كيدرت
 تیعقاو دوخ راثآ ردو دیوگ نخس اهنآ یگدنز و اهنآ
 .دهد ناشن اهملیف رد ار دوخ طبحم هنفرگ لکش یاه
 هجوتدروم دناوتیم یگداس هک تسا لئاس نیا شیامن
 اهامنیس كبرات نلاب دوخ اب ار رگاشامت.و دوش عقاو
 . دناشکب

 رادروخ رب رابس ینبع یاه یهاگآ زا «هرحاس

 لامک رد نیمز قرشم مدرم یقشعو یفطاع لئاسم « تسا
 یفطاع یاه دومن ریفوتو هدیدرگ نایب نآ رد یگداس
 نا رب تسا هدش هداد ناشن نآرد ییوخب یرکق و

 نموم و دقتعم یزاسلیف راکب ناوتیم هک تسا لاوتع

 تشاد هدنبآ رد یرگید یاهدومن راظتنا وا زا و دش
 هشع ثاب لاگنچ رد هک تسا ینزژ «هرحاس»

 : تسا وا طبحم هدیلاز قشع نیا . تسا ریسا زاسوه

 لوس و لک شباپپ بشره هک تسا یاهدنناوخ وا هچ
 یشتآهاگن بالجنم ننا نایم زا هاگنآ . دونیم هتخير

 هچ و دریگیم ربرد ار وا یتش ناوج ثاب هدننازوس و

 رد دوشیم جم قثع نیا رگاوغا و هدننک نوا
 هرضخاس راظتنا رد هتسویب كم یطول یدرم هکیلاح
 تراد تسود وآ هک ار ینز هک دنیبب دناوتيمن و تسا

 .دنریگیم وازا هنامحرب هنوگنیا

 و «دازورف» ملیف زا ینابیز رایسب سناکس رد

 تصازژ ساصحا هیات تو ناب رقا یعب «دیعم ننه ۲

 دنهدیم ناشنرتسب رد ار یناربا درم و نز كاب میطالت

 ود نا تتبتح رد . ار روشرب یاه یناسنت جوا و

 .ینا ریاكبسب قشع كب زادنتسه بلاج یتاظحل رگشیامن

 لسماک قیقو اب نیتب روطب دناوتبع «هرحاس»

 ناتساد نویدم دیاب ار قیفوت نا هچ . ددرگ هجا وم

 مسلبف دادرگ راک هک تسناد یبوخ یاهیزاب و بوخ
 .تسا هدروآ دوجوت



 دشنوهاسلا مليفدارگیزاب هارمه هس ثلا دیهش باره

۳ 

۳  1 



 ها وح عو رش لامش بم ۷ رادتسع ملا ناسا وطم راکمه

 دخ

 امحم ؛ ,شوروخ ی رخف بعس 4 باد رم امشروخ رد

 بت یح هل سمسح نیش یرنازج هناتس وانک یلع

 سا یی ًاص سل ۷ تک رخ ی دزه و نوک رذ

 بیمماگت ینابیس نامزاس )وححم نیل وا هک ملمف نیا یراد رسلیب

 ودنام وک

۳ 

 رت وین ود میلیف زا یاهنحص رد یلاضرو اره روعم >. نام
 دوشیم یلع نآ ینف لحا رم رضاح لاحرد هک یلنم كب هدادلیکشت «ث

 هیلک نامزاس تب ک ای بدم ۳

 هتشون«دیما لابجا» طسوت شب ویرانس

 «(نا راک دیاا ملیف زا یاهحص رد «اتحولا و « راتخم» ه



 مته دشمن ی « یساغآ هللاتمعن» |

 مش مچ

 تق

 ِ -ت 8 ت

 مس  0
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 تک نه 5

 تب ت 7 ۳ 9

 لاادوت ان
 ک 1 یهد نآ زد تس

 ۸وکما

 درب یور : مراهچ رور حس * اتیه ۱ ۱

 ۰ شچاودرا زا لف , دون هدمآ لا ره هب هک لئاوا رد "یساغآ
 هج مس هک ملیف نيا ی ای 5

 ۲ یش نارفاکذ یتامتیس ر نارهت اش کی 9-2 یرابس لاحح و شاد نارهت فاورعب هسافر *سووا اب یلساور ه ) اد نا ۳ ۷ بف هاو

 دهاوخ شیامن هدامآ یدوژب يفطصم» هدهمب هدشنهاوح «شادر و یک دنا وخ تیلاعف عورخ هک «هللاوبا» زا ده و دروا دوجو
 هتشذگ لاسناتبات رد هک ملیف نيا 779 جا هجوم» رگیدراب كنیا , درکیم وگ زاب ار شایگ دن ز ۳ یلهشوک

 سا هدنادرگ رد ملیفعب ار *یساغآ# يگدنز زا یرگید هخوگ "هردو

 بلاجنداوح «نوسمهیلبحاا رد دب ایم هدرپیور هنفه نیارا 6

 دهان. درذگم "سوواط" اب یلاشآ زادع *یساغآ» رب هک یجیهب و

 دو بها وح

 یرافغ نیمس» اب دآ رد «یساغآ# هک *نوسع مهیلیخا رد

 متد آ هبهت ز 0 روتگرز یزابه#ایوواط ,یودهب سحم ... یفتع .یلصفرپعا ,رهورف ریگناهج
 و دم زن )زر ّ_ ۹ 2 ۷یساغآ | دیدج كاهآهدزاب نا + تساددنا وح فاهآ هدزاب . تسا

 هزان رد «یرذو_نا سا هدناوخ فلج ياهجهل

 ۰ ی 7 یراد رسلیف | رثآ «یزا ریشدمحا ۷ هک نوسمهیایحاا ملیفرد «یساعآ»

 تیم «تسا ین وج هدسنا وخ هکنسا سس «یساغآ » دبوگی تسا هدرک

 ِك ار یا !دوسم مهیلیح» ودتاب زین هداعلاقو گی زاب تب دناون

 "۳۱۷۸۹۱۲ امیمدرپ یور هتفه نیا زا ؟نومم مهیلیخاا .دنابز دهاوخ توبنهپ
 .دیآ .دهاوخ نا ره یاه

 ها ده ثاهآ هدزاب زا ین یا رجا ماگها#یساعآ» الاب ربوصت رذ

 دونیم هدید یورو"

 ۱70 _ششسل ب۰



 تالکشمزایپ دیدرگ زاغآ شهیهت

 هک یثاح ینکد و دنهتم

 تفرگتروص 0 ربشیپ و هیهت

 >لاس هام تشهبدرا تفاع

 درسا نونکامه و دیسر ناپاپ

 هس نا ی دس لح
ِ ِ 

 يک یم ماحنا باهش

 ورا ۳۳ 

 *مراهچ رور حبس» ین

 هدننک هیه و .تی

 - دیعس# ن و شاب یم

 مح :ینامیلس یورپ داز رهن

  _ث ِ ین ین اس

 رو ريسم* یرادربمنی

 وراو»نآ نتمكيزوم هدنزامو
 ب را تسا بلاج . تن ۳ ِ

 ءالع یرون,لیعانس» هک

 نب وئاههنحم رد زین ۱

 هراد تک د

 شیدوبهب
 رب هوالع و دراد یزاب تشا

 و اتکی هللادسا » ؛ * نویانک *

 نامزمه نینچمه « نونانک »

 یملیف رد «ناطاس» ملیف رد یزاپ اب

 * ,یمساق رهچونم» ینادرگر اکب
 «قیزاش» ماناپ درک دها هخ تکرش

 مان «نوتاخ» الق ملیف نيا)
 ملیف نیا رد شیاهبزایمه و (تشاد
 «ءد زنسا و یدب , یرداق جربا*

 .دنشاب یم

 یئادف را .دعب ریشوت ریش
 را .«

 نامزاسدوب هدرپ یور هتفه نیا رد

 ارا ریشو ریش ملیف مایپ یفامنیس
 ریش» .دروا دهاوخ لارکا یور

 روصنم » هبرحت نیلوا «رپشوت
 ژیورپ » نآ رد و تسا «دنمروپ
 هتشرف ؛شوروخ یرخف « نادراک
 و یدیفم ۰ یهلاههلا ؛ یباج
 ثاتشوه .دنراد تک ر ش «یشخب

 ار ملیف نیا یرادربملیف ولراهب
 . دراد هدهعب

 هک «یئادف» ملیف

 مهد دیح نهذ نج

 ی ابرست سح هناورپ

 ر منی تپ تلان دیهش دن

 سطل ءهرق# مانی هو

 ؛ ماین ؛ نانا رباف

 ه یملی نیلرا

 تک رش «ایدان ,ددجت ,هلیلد ؛انسجو

 سایع » ار روبرزم ملیف , دنراد

 . دنکیم هیهت "زیوابش

 نادرگ راک هسو ایلگ

 تسا نیپ رد یتارکادم
 هرجنح درع# هک یناگیاپلک ربکا ۷

 وا تیلاض هرمث نیتسحن یلالط
 و درب امنیس رد یرگیزاب هنیمز رد

 ابیرقت ,روپزم ملیف رد یزاب زا یپ

 رگیدراب هدومن یریگ «رانک امنیس را

 و ددرگ یملیف یلسا در رگافیا

 نیا رد ار دوخ تقفاوم الک ابوک

 یکی هک هتسناد نآرپ ینبم ؛ دروم

 دوحم : نادرکگراک هب نا

 شویرادو یمیرک ترسن « یئایمیک
 ملیف نیمود ینادرگ راک یئوجرهم
 «بیترتنیاب و دنریگب هدهعرپ اروا
 رظن دروم هدننک هیهت هکیتروس رد

 د یماطسا و شوگوگ

 و دشابیم هیئ رت راجت را يکي «

 7 0 هنیمز رد ار یتیل ام دراد رظن
 «دریگبتس رد لاریا رد یزاملیم

9 
 روک دمیاهنادرث را یکپ دناوب
 تک رش اب یملیف نتخاس یارب ار

 ار ایلک ۰ دیامن رضاح یناکیایلک

 سیس هدرپ یور رب رگید ۳

 دید میهاوح

 شاس هدامآ ؛ انیب

 زهاهتخاس «انیب«ملی

 نوک اوهدش شامن هداما ؟شویراد

 د ملیف هک تسا نیا رد ثحب

 وب هد شیامن امنیس هلی

 مایف نیا رد , یئامنیس هورک كي

 سس

 ۱۰ هرامش نامتراپآ - ۴ هرا

 تلوزور یادتبا : هرادا

 ۱۵6۷ قودنص»

 یرادا روما نفلت

۸۹۹۳ 

 هبرپرحت تثیه نفلت

:۸4۳۳۳۹ 

 هکس : زا پاچ

 ۳۱۳۹۳( نشت
 زا روارگ

 ۳۱6۳۱۱ نفلت

 رامین دلج یور
 ناوداح طسو یاهولبا

 ی رهارح



 یلعس شویراد : زا

 دروتیاهتیب هتنذگ یاه هراش رد«اتسیسو شزرولا تاحفص ن

 زا ام: تسا هد عقاو هلجم ناگدنناوح رابسا

 ارتاحفص نیا هک ناتسود زا

 یوگسنگ هچیت ومیهدیم رارق مه ربارب رد دیره

 ن هج

 حرطاب .هتسه نا

 كبو راکشزرو كب , دناوخیم
 سکعم ار اهنآ

 هلظحالب هرامش نیمه رد ار هزات حرسط نیا هرم نیلوا و مک يم

 دشاب ناتهجوتدروع مرا ودیماهک دینک یم

 راک كي لابتوم ؛ماس هلاژ

 «ناربا لابتوف رد یلو تسا یمین
 زا رضشمک یمیت یاهیزاپ قیفوت

 !ارچ .تسا یدارفنا یاهیزاب قیهوت

 هک روطناه - یناثاک
 یعصمتس یزاپ اپ لابترف دیتفک

 راکفا یزاب نیح رد دیاپ و تسا

 كس ناوسپ امش ماس هلاژ

 دروم رد ناترطن یلم ناعرهت

 نادترته و ناراکشژرو هساج
 رد مدرم اپ یوحنپ هک یلک ررط

 ؟ دشاپ هچ اهنا لس

 لدرد هک ینامرهق : یناثاک
 تسپا موهنیب دریگیم یاچ مدرع

 و نم دناهتنرپدپ ار وا مدرم «

 ميتسهمدرم نیا لامو ميناءرهف ابش
 ممیئلم زا یئزچ رتمهم همه را و

 اهیبوخ ا یلپمس مینک يمس دپاب

 یاح اهنآ بلق رد هتیمه ات میشاب

 هتشادنامدایب هشیمه و میشاپ هتشاد

 مدرسم نیا زا یک رکاو دشاب
 تسینیمقاو نامرهق درذگب انتعای
 نام ,سهق كي ارمأاط نم «دیععب و

 نیا هلابند رد «ماس هلاژ»

 ۳ :دیوگ یم یناثاک یاهدرح
 تیقفومویق رت اع هک میریکیم جی

 ميتهمدرم نیا نویدم ار ناددوخ
 راصضتفا هشیمه ناشپارب دی یب
 مدرص دیاب انمش و میشاپ نیرفا

 اهتنممیئسه اهنآ نوچ مه ام ه
 ۰۰۰ شیپ راک و تالکش

 اسن یناشاک یاقآ ۰ پخ

 و "ما ار » ی وگتفگ زا «یدیع سو راد

 تاد بلاح و یندنا وخ هبحاسصم

 ,ف هراتسو یناشاک رفعح

 کف
 راک رد دحدچات +

 ؟ هتسرد ؛ دیتسه لهاتم

 نا رسه تسمگیم

 ؟ تسا رئوم اش یشزرو

 تسا مینو لاس ود ؛ یناشاک

 زا لاس ۲۸) ماهدرک جاودزا هک
 مدنررهاهتو (درذگیم یناثاک ن

 نامیگدنز شخبیمرک «نیهاش»

 طیحم رد ار مرسمه ۰ نم
 جاودزاهک نامز نآو ماین یشزرو

 مامت نم دوب هلاس ۱٩ مرسمه مدرک
 مته مردام نویدم ار متاراختفا
 یرابپ تانوث ماىت رد هثیمح وا
« 

 « تسا

 كي رسمه نم رظنب .منک فارتعا
 ككي ارچ تسا لک ندوب نامرهق
 هک دراد یناوارف تالکشم نامرهق
 نآرد ءاوخان ءاوخ دیاپ مهشرسح

 رابدربین ز یمرسه ,دشاپ ثاپرش اه

 هد وب نم راکددع و نابیتشپ هشیمح

 تایحزناوتپ یزور مراودیما تس

 منک ناربج ار وا
 هه الونمت نم : مات هلاژ

 « منکیم یمس ار لابتوف تاقباسم

 رظن هراپ نیا رد هتبلا و + منی

 رظن مهاوخیم یلو ۰ مراد یثاغ

 لابتوفتفرشیپهپ یجار ار امش دو
 ..ينادپ ناریا رد

 لابتوف نم هدیقعب : یلاشاک
 ینوگرکد ریخا هلاس دنچ رد ناریا

 انیپ ندوب رترب تمج رد ین

 _ یتیاب ارزیچ كي «دوپ نم هدننن

 اشاک _تعج))

 : ماس هلاژ

 یروب و دارص یلع

 تادنمره «یئانب

 ؛ دنتسه

 نمسم

 ثعاب هک یلماع نیرته و هدرک

 دمح هب مع ام لابتوف دش دحاوخ

 دسرپ مانبحاص یاه روکک لابتوف
 اهرادهیامرسو اهرادهناخراک قوت

 تسا شزرو نیا هب كمک یارب

 شزرو نیا هجوتم ار اهتآ هپاب

 یروتامآ ال زا لابتوف ات درک
 یاهفرح لابتوف هب و دیایب نوریب

 فمانرباب هللاعاشا , ددرگ لیدبت
 دوش ماجنا تسا رارق هک یئاه

 یناماسو رس ناريا لابتوف شزرو

 منک هفاشا دیاب هک ار هچنآ درکب

 یژوریپ یلصا لماع هک تسا
 ناریا لابتوف میت

 ز یتسرپ نطو و یتسود هاش سض

 مامتای هک هدوب اعدچب دوخ بصعت

 شزرونیا راهتخا رد ار دوخ دوجو

 طقف تاقباسم رد



 درادیع رب تشادداب ؛ یناثاک

 سیلوپس رپ میت و نآ ریا یلم میت
 ... مهابماسهلا ژ یچتسپ

 جایتحا ناوج یورین هب

 شراکقا ناوج نوچ میراد

 . تسا رتکیدرن هدنیآب
 ارناریا مچرپ اهراب و دنداد رارق
 اهنابسآ زارفربرود یاه نیمزرسرد
 . دندروآرد زازتحا هپ

 هک دینکیم رکف : ماس هلاژ
 ای و دنمرنه اي و راکشزرو كي
 دنراد راک و رس رنهاپ هکیناک

 دیاپ یطیارش هچ رد یدام رظن زا
 ؟ دنشاپ

 را نم هدیقمب  یناثاک
 رظن زا ؛ ام لاثما و ام یگدنز

 نامتفرثیپدشاب نیمات یونعمای یدام
 نآ رد هچ دوب دهاوخ رتشیب امطق
 دهاوخنامراک هجوتم ام رکف نامژ

 میهاوخ نامیاههدیا هب و دوب
 یارب میروبجم الاح یلو دیشیدنا
 نامرنه هب اهنت نادیگدنز نیمات
 اضرف هکیتروص رد یلو مینکن رکف

 نانکیراپ یقرت دوش یاهفرح لابتوف

 . دوب دهاوخ رتشیب املم

 تسرد الاح پخ : ماس هلاژ

 قفومتسیلابتوف كي رطنمنادپ مراد
 ؟تسیچ ناریآ یامنیس دروم رد

 نم هک روطنیا : یناشاک
 یامهبلیف هژوس ,؛ ماهدرک ساحا

 یجراخ یاهملیف زا دیلقن رتشیب ام

 نم هدیقعب ناريا یامنیس و تسا
 شیپ ار طلغ ءار رضاح لاح رد

 نانادرگر اک هک نیا اسوصخم .«هتفرگ

 قارغاوهدرپیب سکس هجوتم رتشیب
 ارملیف و دناءهدش امنیس رد یاهدش

 بی ریگیپ تراجت رطاخب افرص
 رنح موهنم لسا نیا یور و دنوش
 ابیرقت یناریا راثآ رد امنیس رد
 . درادن یئاج

 طیا رش نیا رد و : ماس هلاژ

 یارب یلماع هچ ؛ دینکیم نامک
 دهاوخ رثوم ناریا یامنیس دوبهب
 ؟ دوب

 نانادزگر اک العف : یناشاک
 دنهاوخیم مدرم هماع هک ار هچنآ

 كی هکیتروص رد دننکیم ملیف
 دنک یمس دیاپ بوخ نادرگ راک

 حطس رد هک دنک هیهت ار یملیف

 زا یاهدوت هکنیا ولو دشاب رتالاپ
 ار مدرم و دندنسن ارنآ مدرم
 اب یلاهملیف زا هک دننک دنمقالع

 ندیدیشزومآو هجیتن اپ یاه هژوس
 فرص تراجت فده هم و دننک

 یاس هثیپرنهاب : ما هلاژ

 ردناترظن . دیراد یئانشآ یناریا

 ٩ تسیچ اهنآ دروم
 اههشیپرته نایم زا : یناشاک

 هللاترصن ویمیطعالم یزاب هب نم

 كلم رسان نوچ مدنمقالع یمیرک
 دوخ هتناوت هک تساهلاس یمیطم
 ودراد هاگن لاهدیا مرق كي رد ار

 رضتمک یعیطم كلم زا كبس ملیف
 هچنآ یمیرک هللاترصن و ماهدید

 تروسب دنهاوخیم مدرم هک ار
 تروسپ دنکیم هنرع یلوقعع
 هک موگی دیاب ار هتکن ثكي ؛ هرصبت

 هک هچنآ زا رتشیب یقوو ژورهب
 مدقعمار نیا و .دش ككرزپ ته

 یزاب ۰ دنرادیاپ دنبوخ هک اهنآ
 یماار (ماس هلاژ هب هراغا) اب

 یارب متکیم رکف الاح و مدنپ
 اوج یورینهب شزرو ریظن امنیس
 « ناوج كي نوچ میراد جایتحا
 .تسا رتكيدزن هدنیآ هب شراکفا

 مامتکیتروس رد : ماس هلاژ
 هچیرد زا امنیس هنیمز رد لئام

 یتیابهک دیآرد یتروسب , امش دید
 رد دیرضاح طیارش نیا رد , شاپ

 هب ملیف ناگدنزاس داهنشیپ لباقم

 بیم رکف ایآ , دیروآ یور امنیس

 دشناوتیم ناراکشزرو هک دینک
 ؟ دنشاپ یبوخ هشیپ رنه

 یزاپ دروم رد نم : یناشاک

 رد مدوح یلو ماهدرکن رکف ملیف

 یناراکشزروام دینادیمهکیروطن امه
 دناهدوبقفوم امنیس رد هک مياهتشاد

 لاتم ار یدازهب نوبامه مناوتیم
 هثیب رثهكي دناوتیم اعقاو هک مئزب

 نیا ميوريز هب نوچ دشاب تردقاپ
 بحعت رد و تسا دراو الماک رثه

 تاداهنشیپ لاحات ارچ هک متسه

 لوبت ار ملیف ناکدنزاس ناوارف

 تسا هدرکن

 كاپدیهاوخب رگا : ماس هلاژ

 اههشیپرنهنیپ زا درمونزلابتوف میت
 هاهننيپاریناک هچ دیئامن باختنا

 ؟ دینکیم
 یرنه میت ثكي باحتنا یارپ

 نیدرفیلعدمحما# اهدرم زا لابتوف

 زورهب - یمیطم ثلم ران
 ب یصاظتتا هللاتزع - یقوو
 دیفع نمهب -- یمیرک هللاترسن
 هلاژ هب هراشا) امش ۰ اهمناخ زاو

 .شوروخ یرخف - نریا - (ماس

 اههریخذو یئانب یروپ - شوگوگ
 باضختنا ار ! رفیناضمر و رفولین

 . منکیم
۷ 

 هکدوب ماس هلاژ تبون الاح و
 خساپ «یناشاک رفعج» تالاوئس هپ
 ر دوخ تالاوئس یناشاک , دیوک

 , درک حرطم نینچ
 تساتدم هچ امش ؛ یناشاک

 ۳۸ هحفص رد هیقب



 یک رت نابز نتساد ؛ منروآ تسدب یدابز تییوبحم هیک رل رد بس ۰ مع رسپ ۰ _ ۰
 یدان مک سرما نيا هب .ناخراک كيم و تاررقم اب ندش قطم و نیو ۰ هجا رخ مو یهاز فو

 حاودزا «نوسلوگ مانب#لرن بوبحم هراس كب اب ینح نم درک  ً ۱ ِ
 حف مه یناهگان تهج سمه و دویناهگا حاودزا نیا ... مدرک هم ۲م لاتنیس قاه رخ حایوک رخ

 اتعیبط «دوسلوگ» و دوب نمب هلرت رگید ناگرانس هجون شلیلد , دش حئص ز گتنک , شامرامش نا رد هب ال باج

 ِ ار هنفرفگ زا یدازآ هک دن بس لاح ره . دو یدوسح رتخد هک رام تب ۳ : ۹ ان .یگناهج

 مروآ تدب اددحن ۳ مش هیچ

 هک یمن یلو , دوب لزان هیک رث یاهنیسرد راک تیفیک هچرگا ؟ناهج ۶۱. یلاهئاپس ۱

 )ور هک دش پس ؛ تسا مکاح تکلع ننا رد یزاسلیف راک رب یرافع ریگناهجا ایناپما رد) ۱ زاک قناء یراع

 ۱ هه لاح ره + درادگن نم هبحور رس یربتات لادچ اک یتیک لس سا حس ریگناهج» تورم *یقراوع ناچ
 یاصعسس یارب هک دش پس هیک رت و ایناپسا نیب كارتشم درسو كف تا

 مته ام تمدخ رد مه الاح و موش فثک حالطماب , امش روثک یلهیمز رد لیصحت + مدرک رفس ناملاهب لحن یارب نه ب
 ۳۵ هحنص رد هیقن نامه رد یرگیزاب هک مک .ناعذا یتسیاب یلو ۰ اعمیس زا رود ای اک

 نسیم و درکیم ماهبونو رای میوس ناوج یلیخ هک . راک و
 یناعلآ ملیف یدادعت رد و مدرک یور اعس ه دوز یلیح . بهج

 و رکاب سکلا# تکرش اب نرنسوود دانی رندو رحم ؟ مد رز تک رخ

 دو * روسارب رپ

 زست اجنآ رد متشگ زاب نا ربا# میطو هب یلئالد

 ملیف هاجنب زا شیب رد و مداد هسادا ناک ابک ! یرگب زاب راک

 مادگچیهتسا شنیعقا ویلو مدرک یراب دلب و هانوک یاه شتن
 تهجزا یناثخرد راک , مایلامنیس میراک رد تسیاب هک روقنآ اهنا
 داکنا یاب کی روس ی اهملیف يا دا رد هچ , دون نم یر

 هرس و كچوک شفن ب هاگچیه سس هک .ددچره : متشادن قرگ هولج

 هب اع دعا

 نا رظنحاص رظظن . تای هک یدح رد زن مرا و ماهدادن تیمهآ
 ۱ هک هدس دوخن ار قح نیا لاجرهم یلو . درکیم بلج !
 مشابت یضار نادج اه ملیف نا رد مدوح 

 هیک رن رد

 یسهار هیک ر و ناريا هلرتشم سلف ثب د یزاب یار س
 نه 4 هان دن دسب ۲ رن پین زا ز نا راسلیف اهنآ + مد "هی

 تسا یدادرارف و یاهشیلک یلیخ راک مرف هیک ر رد ... مدرک یراب کف ون 4 ,یم ثفب لاکب ردو مدت ا؟ ناب هک تبوج



 نت

ِ 

 تب ینایورتسام ولچرام
 أ

 دعت ؛كایبلک زا حورح ماگه |

 اک»

 دراد مان اب و تسا رتخد ودنبا دنزرف

 تضبثوخ و لاحشوخ دح نیا ات مع 1

 دنب وی ولچ رامناتسود «ت وس تساع ولچ

 عالطا زا یپ یو هک کیک

 جا خ قه یئانش
 ان 2 د
 ق 9 ۳ سام ولچرام

 - هل تی ] ثعب

 به دشوخ هداعل سام ولچرام

 تف دح تساونمت رگید درک

 را لحم هلسافا ؟هشوگ و یوزنم

 ۰ ۷ دشاب « دوب یرارف

 هک رو لا
 وک کی یک وا یدحب نیب قع . د

 زین وونود زاک ؟ردکی ! تفرگ میمصت هک هوب

 نم ۱ زاد ۳ » رطاخب یلو دننک جاودزا

 ۴ ۱ کما ودنآ یارب «ولچرام»

 ۱ ۳ ینابورتسام .هعییتت و هو

 1 گ شقب هه زا یئادحب

 و یاراد یو هک تسا رچهبه مر هب ءاتوک رفس ثاب رد و ینابورتسامولچرام :الاب , کع

 ی جت : » و شاف شرسع یارب ار .  ییراپ هب دورو تاعاس نیلوا رد
 ما «۱راب با هک هزمشوخ یثک ابسا كي ندروخ یتاعوطم هبحاصم كب رد

 نونک مه وونود رب رتاک ۱ هشیمهیا رپ دوب رم چنین وونود نیرتاک : نیلاپ سکع
 مع >» تهاقه , ِ و.:0ایص ی ال زاده كل زا جورح ماگنه دا

 1 نامیاز
 رهشامرا هب و ویهب هنت ۱ رتاک نونکا

 2 ۳ دنابا رب هک خ ةفع ۶انعآ _ف

 ,نایورتساع ولچ رانک و دنک سام هلچ رام

 1 هتداعس یکدنژ هب نانچمه , سپ زا اه كينيلك



 هدیشاب دوخ رتکاراک و تیصخثفثاک * به

 ناگدنناوخ زا ریثک یهورگ سصحم و ثحب دروم
 دایز بلطم نیا همادا یارب اهاناقتهکیدوجو اب و

 با 6
 هتشذک هزامش رد

 دوب نادسرص و

 اش البق هکیروطنامح فسولاحم + تسا زاشب بم نیا . یامباب
 بقا ده هی هات «»

 ناریا یامنیس پوبحم ناگراتس زارگید نت ود هرامش نیا رد ام

 اریآ و نازورف + میاهداد رارق مه ریارب
 رساح لاح رد املسم ؟نازور*

 اثآ فیدر رد شیاه ملیف بلغا ؛تسا ناریا یاهنیس نر لادره
 هدروآ تسدپ ساپس هژیاج راپودنونکأات یو ؛ تسا هدوپ شوردر

 هدوسب تاعوبطم هژوس نیرتیلاجنچ فسیدز رد ریخا ههام ود رد و

 مب زا هرهچ نیرتسانشرس

 ۰ دمی و رتاثت همحم یورنرپا هک یناعر نرپا اما و
 ءارامنپس هصرع ه زونه «نازورف٩ تر یرادربملیف سیزود یولج
 سذح دیس زکره تفای هار امنیسب نازورف هک ینامر و رب هتنایپ

 وتب ار «نریا» ترهش نارهایاسیسرد زارف ینام ۲

 ناکشیپرنه زا هک «نریا* دهدپ رارق دوخ تیبوص» + هنتاصت

 دشامیس یهار هبرجت یدایز رادقم بک ز
 یاربدوب مح ؟باق» هک یلمارف رد ما یر« رد تک رش

 یملیفرد هنخیرک وهنسچ هاگییوءاگ و تفاتک رانک ار امنیس

 د رگیع تک رش

 ۱ دعب هک دشاییم رلاتت یسردع

 دم

 تدامس یامه و قیفر طفاح ادخ+ 0

 راک وزج یو «لطسم» ملیف « در رز شددچم تیلاعف
 یارب ار وا هک یئاج ات دونیم پوسعوا تحپ رباق و بوح یاح
 دوخ تحسرس بیقر تسناوتن یلودرث دیدم یاب هزیاچ تفایرت

 وت تهجب هک یطیارش رد و درادکپ راک ار «ناژورف»
 ارق ریثات تحت ار نارواد «نرها# هک دهدربیم ب هک اه یلیح «لطما
 ناددمارولد یریک یار رد اماسا+ دنک تفایرد ار هزیاچ و هداد
 لاح رهب یلو دومل تایر فا و دن نرب یلحب

 هکیناک زا هتسننآ تهج یئانشآ یارب درب یاهمشنیا لاحرهب دش نیرفآلاچنج و درک یرادرب ره بوخ عوضومنیاژا *نرب*
 ,راتسودنیازا یلک یئاسانشپ لیاممهم بس نیبدچنآ یلو .دندرپ
 لوادچ» کنآ یارب و . هشیپرنه ود نیا یاه«مان» اپ طقفام تسا
 دینک شومارف هشیپرنه ناونمب ار اهنآ تیابیم دینک رپ ار ؟صوصخم
 ود ناونسب موج دیراد اهنآ درومرد هک ینخاشهپ هعجارم اپ هکلپ

 1 نونکا , دينکرپار دوادج یئایز رظن زا ؟نر*
 ِ اس
 !ک الا وئس هب اهآ رسوصحم])ودج رد و هدرک باختتا

 ,ایهیدام قیه

۱ 
 دار هزباج * نارور

1 

 ِ ,نیصجس فشاک

 نارو رف
 امشبات دینکر بار صوصخم لوادح

4 

۰ 

 دوخ بوبجم
 __ سس

  رتک رزب لودج هب نآل ءکت زا دمپ و دیهد پاوج تسا

 هخشهب امش هک ار یتارمن زیر و هدرک هجوت دروخیم منچب ینارعن
 یبلاطم ریز رد سپس و دینک ممج دیاهداد ناتهقالع دروم

 دیئامرف هملاطم تسا .دیسرپاچب امشتیسخش و رتکاراک

 ۱ یکی دیناوتیم طقفامش هک تسا رکذتپ مژال
 هباوج دسرد داتشه كش نودب .دینک باختنا «لآهدیا نز# ناونع

 ۱ . دنکیم قدص امش دروم رد و حیحص دیابیم هک

 «هرمن ۱۰ یلا  زا» نازورف
 صتخم و ساخ یاهقیلس اهیلاسز باختنا رد ۵

 شوپكيش يمدآ . دیراد
 یثئاه یتحارا ناتیارپاش دح زا یه دور . دنزیم
 راک ن اب رگا ۲

 ؟دیدنسپیم اروا مادنا بساتت رظنزا

 ؟تسا هزادنا هچ وا ۳۱

 وز یلیخ یلو نو یک دوخ هکنآ ن

 رد . دینکیم عورشار یرگید راک و دیوشیم ریس ن

 .ثب یدایز همطل امش یدنبپلکش و دیتسه

 رک داجیا

 مهاک . درک دهاوخ تحاران ار امش رتشیب دیهد همادا 1 ۱

 ؛دنچ قشع

 سل ال

 ۱د*۳ زا رتالاب در۳ زا رتمک

 11 ۲۰ 14 دراد تهابخ اش ماوقاژا یکیب



 هرمن ۱۰ یلا ۳ ثریا

  بحع دینک ادیپیدابزناتسو هنایسصه رک ره ودیلدود و فاکشد_یراد ییجع رتکاراک

 ودب و دوخیپ يدروخرب شوخ نياو یئورشوح نیا یالپال رد ارب  ؟ ره و دیتسه روخ دو ون رد و دینکیمل لابتد ار یراک

  : 3 ی
 م رک ره و دهدیم جنرارامش ها اپ شیپ یلئاص تهج ونیم یحم و هطباش دیرادرس د هک یئاع هژورپ یارچا

 ۰ عن رفب الطس اس نپ یرامتیپ نارادف رط تسامشععن هب هث یناهراث پلغا هک دوشیم ثعاب رما نیمه دیوش لئاق

 دیراذگی نایم مش یلعم تیعقوم اب هک دیرادرس رد یلاح کف . دینک رظنفرص
 و ,

 ون نیایهاخهت یلو دینک یراک ود یارب دیلیام دینک و رفص زا دیتسن لیام اریز دهدیمن قفو وه

 اجن رد وخ و تساهدش مامت امش ررشپ اه یراک ادف سیم تعاب امش ندوبن ممصم و یلدودیلو دیراد یبوخ یناش قنع
75۳ 

 وتح دیتسین لیامزک رهو دیراد ساره ندش قشاع . فماچنایب یماک انب هک

 رلیخ یلو بم راک دایز ۲ دوخ سل هدش

 هیهدومغ مد ابا دو ی سم سک «هرمن ۱۱ یلا ۱۰ زا» نازورف

 ۳۸ هحنصرد هیفب هث دوشیم ثعاب رما نیمه دیتهدروخرپشوخ و ورتخ

 و دینک هجوت تسا هدش هداد ولبات نیا رد هک یتارمن هب نونکا ن را

 کت
 دیلابن تقاطم دوخ لودج اب ار اهنآ

 سس ِ ۳ 1 هنوگچ ار وا نامشچ

 ۱ ۳ دینیبیم هنوگچ ار وا نامشچ نت ؟ دینیپیم
 پادح بیر

 ۳7 | دیدنبیم اروا مادنا بسانترظن زا
 ۱  بیم اروا مادنا بساتت رظن زا 3

 ریح ت

 3# هلب ِ-

 1 أ ؟تسا هزادنا هچ وا دق
 ۱ ۳ ؟ تسا هژادنا هچ وا دق

 ۱ر»۳ زا تالاب هرد۳ زا رتمک

 ۱ ۲ ] ؟درادتهابش اش ماوقا زا یکیب ۱ د ماوقا زا یکیپ ۱ ۱ [/ هراد تعاجش اعش ماوقا زا حس 3 ۳

 ریخ هلن
 ریخ هلی

 ۳ ۱ ؟ درو ایم ناترطاخب ار ناترهاوخ ۳۳ لک دروآیم ناترطاخب ار ناترهاوخ ِ نات طاخنب ار ناترهاوخ

 ریخ هلپ

 : اوایمایف دیهیم مر یک مک 1 أ ید هد
ِ 

 دینیب اروا تسود كياب ؟ دیئیب اروا



 ... یعیطمتكلم رصا

 امنیسثب رورغ هدنیامن

 واصتقیرطزا * رک اشامل#و «

 هطب ونیم داجیا شیانیص

 جرحو یتغو لفیبو میقتسم تا
 وج دف یروطنابص سک رهو

 ام ۷ یامنیس

 د هک دلاپ و بام

 کژلنشم ینلاح اهدروخرب نیر
 درادل

 سرود

 ی ریاه تیعقاو و یک هاس قیقد

 بو وچیه

 دخ ی

 ءارب "زت اه+

 هبب یداعریفغ رلظن هلق ثكي زا

 دنکیمن هاگن اهمنآ ای و ارچام
۱ 

 ج یک دنژرده

 محو ب یداعیب اضتنا یاپاوز

 وخ یفرعم رد و
 زیمآهسامح یاه ینامرهق همه اب و
 یاهسرت و اهفعش یارادزاب دوح
 اهمنآ نیا و دنشابیم ینانا جیار

 و ولغ هک نرتسو یاضف رد یتح
 رد رکا تسا زاجم نآ رد یارنا

 سرت دنریگ رارق كانلوه یتیمنو
 ناهنپ رطخ اب هلباقم زا ار دوخ

 و یر هکیروطنامه - دنزاسیم

 (نیوناج) "یسچ" ره

 نادن ررد هک یماگنهب «وواربویر#
 و - مينيبیم دشکیم راطتنا رهت
 زکاح» تفگ ناوتیم پیلرت نیدپ

 نایح قلخ و تیعقاو یعون سمل هب
 ٩ تیصفاو

 وبق لپاق یدامپا یاراد یگدنز

 دنیرفآیم هک یئاهممآ و دتته
 رد هک دنراد نوخ

 ددنک یم ی دنز هدنز و ؟

 ءدیسرد یقیفوت نینچ هپ یژاسلیف

 نیا هک دیابیم تس

 ناور یئانف

 دتسین لیحم

 تیبوبحم و هبذاج ماود زار

 تیو دودحم رداک رد رونکآ كي

 ناریا یامنیس نوچ یئامنیس
 -- یو یاهفرح تیلباقربهوالع

 تیصخش و ینورد تایصوصخ رد
 و دومن وجتسج مه وا یتاذ

 هب قمعت لباق تسا یاهللسم دوخ

 رشمک هک شدوب یئانثتسا تهج
 كم رصا# و تسا هتشاد ریظن

 و تسا ءاشتسانیا یاراد ؟یمیطم

 دراد ءارمه دوخ اب ارئآ یاهزار

 اهملیف وا هراتس ناونعب وا و

 شیپ ناریا یامنیس یاپیاپ نونک ات
 هدمآ وتیم مقاو رد و تسا

 و تسا ربارب ابیرقت ناریا

 -وه و رورغ مامت هدنپامن

 ه و تسام یام

 خیرات رورم عقاو رد وا
 یبیم لاح و تسا ناریا

 و حتف اپ نامزمه و جیردتپ

 هبه اب یللملانیب یاهح

 ایمک هک یناهتیدودحم و یداصتقا

 یالتعاجوا نیا و تسا هتفای تس

 دهاوخیمن هک یئامنیس  تسامنیس
 اریچاشامت یکینکت تایلمع اپ طقف
 دیامن بودجم و بوعرم

 ؟ تسا نرق مین هب كيدزن
 ینعی تسامنیس رد «زکاه دراوه»
 - تماس نارود - ۱۹۲۵ لاس زا

 ناژاملیف نیرتلانهک زا یکی وا و

 ملیف نیتخن و تساکیرما یامنیس
 تروس» دناسانش ار وا هک یگرزب
 هک دراد مان )۱٩۳۳( ؟یمخز

 یرتگناک یامنیس شثخرد نامز
 راکهاش زا یکی و تسا هدش هئارا

 اب هک تسا یئانج خلت یامنیس یاه
 یگدنز هپ تب راکشآ یاه هراشا

 و حیرص یاهابن «نوپاک

 یاهلاسنامابان نارود زا یراکشآ
 شورف و دیر ع ح منه هل ۳.

 یاه یتابثیب و یلکلا تایورشم
 ,دروآراپ اکیرماهععاچ رد یداصتقا

 یهجوتییو تخاسیم نایرع « دوب
 تن هشخلادعاب .تیسن ار تلود یاه

 منموکحدوخیارب هک اهرتگناک راپ
 رف شسرپ دروم دندوپ هدومن داچیا

 5 اه ۰ ملیق نیا ا

 ایننت بحاص زاسلیف كلپ ناونع

 رک اه» نا زا یپ و دناسانش

 یم اکیرما زور یامنیسنایرج رد
 وس ) ینانج یاملیس زا هک مینیب

 هب (یمخر

 ۱ (دروس ناپهورگ) یگنج و

 - رف نیمزرس) یخیرات

 !اب و (دكلرژب باوخ)

 یناوج ریسکا) یدیک یک

 دراد دماو تر (ترس دوز)
 ود یاه رفس نيا یط رد

 *كرزب پاوخ# ملیف هب زارد
 ادناتسا هک ميروخيمرب (۱۹4۱)

 شنامرهق هک اریسیلپ یامنیس یاه
 ات دشاب یسوسخ هاگ آراک كي
 یناوزانایصوصخ هکیروطب دیامنیم

 تراک وب یرفمه» یرهاظ و
 ومم وصح هاگ [راک ؟ولرام» شقن هب

 دیلعت درو اهتدع ات دوب «دش رهاظ

 وا

 ۱۳ و ی رس



 "7 ات ۹۹۰۰

 تسادح نآب ات رارصا و یراشفاپ
 كالم هواقم م +ا!اب هک

 ملیفو دزیریم مهرد ۲ < یعیطم

 دس مرتخد رطاخب#

 ۳ تو نوج و دوشم

 و هدف

 «یعیطمثكلم رصان» تک رشاب«مرتخد

 مسلیفسا اه لاح و دوشیم هتخاس
 در تحارتسا ماگنهب وا هک ار

 مراد ورشیپ رد تسا هدزک یزاب

 رد «یصیطمگكلم»

 یشوگلا و دریگیم رارق نارگید
 دارفا پیت نیا یفرحم یارپ دوشیم
 رد هچرکا «زکاه» - امتیس رد
 وگهلذپ و خوش دوخ یدج یابنیس
 و دنکیم دندیر یهاگ اپ و تا
 یاه هحس رد دول آزنط یاه هکر

 یلو دزیریم سا و یدج یلیخ

 كمك افرص یامنیس رد نونکات
 رتنییو . تسا هتشادن ینایاش قیفوت

 دل وت) تسا هدوب اهنیدمک پیت ریسا
 ار اهیئالطوم نایافآ و كانهآ هلی

 شراک جوا و (دنهدیم حیچرت
 ملیف دیاش كيمک یامنیس رد
 (۱۹6۲) تسا هدوب «یناوج ریکا»

 ارینانا یوژرآ تیاغ نآ رد هک

 لازیال یناوج هپ نتفای تسد هک
 و دهدیم رارق وجه دروم دشاپ

 و وژرآ نیا نیب یعوبطم دروخرب
 داجیادوجوم یدام یگدنز طیارش

 و اهمنآ نیب یاهیاقم و دیامنیم
 هزناپمش كي اهنآ لبمس هک تاناویح
 ۰ دروآیم لىسعب تسا

 ِ مت وافتم یاهرتک اراک

 کا ی تب اق محم
 نهع .) اعف نامز لوط رد هک

 سا هدوب توافتم شقن اهدص

 ؟ تین یلکقم نادنچ

 ارگ رم او اهنآ مامت ناتآ

 دی امن

 یاه راک رورم رد

 ِ  تلفغ» ملیف زا

 اسانش ار وا هک یملیف

 مشخ رد ملیف اب «یمیطم كل

 رتح ها اه «مرتخ

 و ۱ و مينيبیم مه نیدمک كي

 ؟۲ نیا كرزب تائانشتسا زا

 «رحاه» ننخانش رتهب یارب

 جارموا نرتسو یامنیس هب دیاپ
 د «زکاه دزاوه# یامنیس . دومن

 یئاهمدآ نایم رد و اهتشد نایم
 دنرورفع و شک رس تعیبط نوچ هک
 دنک یم سفت یرتزاب یاههبر اب

 یتاهز یکعرب تسرد دشوجیم و

 نردمیگدنز و اهرهش نایم رد هک
 روح و تیاحسنيم ریگلد و هدوبخ

 شک نآ وا یامنیس هک تساجنیا

 دراد ناهنپدوخ رد هک ار یزومرم
 رگاشامتو دزایم راکشآ

 , دنکیم

 وا(۱۹6۷) ترس دور ملیف
 دجاوهک تسوا لماک رثا نیتخن

 ناوتیم و تسا یتایسوصخ نینچ
 تسناد یئاهمدا یسامح هدنیامنارنآ
 طیحم دعاسا طیارش لباقم رد هک

 یاهیریگرد همه اب و دنزیخیمرپ

 بودحمار

 ءزرابم نيا رد دوخ نیب یفطاع
 . دنوشیم ژوریپ یمئاد

 46 هحفصرد هیقب

 هحلاس نابایسا ث ق تی دی امنیم

 مح ۹ لهاج كي پین

 من هب یخ - ۲

 ِم مک اراک و دوشیم رهاظ ۳

 هس# مل ۲ »۳# « « ؟ ۰
۳ 

 ۰ كي شقن «دل ۰

 و دیامنیم , وا ملیف ید

 ۹ 3 ۱ ۹ 3 ٩

 جوک هنیپرنج ۰ درادن دوجو نيا و دنکیم یزاب كيمک یوح
 ۳ ب هج ملح تسا یها 73

 هامدق ۲

 ما هیق ناوج> مین همی

 و هک تساجنیا رد و باقهس

 ام یر رو یحم

 ِ ما یب اه توعد ۱

 ه شمع حج یارج

 ک شزرا اب تلاص

 ...زک اهدراوه
 وا یامنیس هوکشاد یگ داسو



 حس

 یئافص هللادبع : هتشون

 ناهجوناریا یراحت یامنیس تالوحت

 ؟ دعآ دوجوب هنوگچ ناهج رد امنیس #
 داجیا تهج رد هک یلاههلیسو نیلوا +

 ... اش 4تخلس « امتس

 ۰۰۰ ًامتس یاهیلق نلوا 3

 «لوا شتخب»

 ناهج یراجت یامنس تالوحت
 (همدتم ناونب) اس شیادپ - لوا لصف

 امنیس جیزات یسررب بلاطم هللسنیا نتتو زا - فنه - +
 راد یداصتقا و یداس یاههبج هک اینیس زا تق نآ هکنب تین

 جایتحا رنه اپ تمنصره یداسقا یاهدبج یسررپ املس دشابیم
 نیا رد قیقحت یارب . دشاپ شاد یخیرات هبنچ هک تسا یتدارشپ

 یارب هک ماهدش هجاوم یناوارف تالاکشا ب میام تهچ زا هیمز
 تسرهف هک مدومن یدنبهتسریز تروس هب ار دوخ عبانم نآ حفر
 تا هدش رکذ ناپاپ رد نآ لعلک

 یاسنیس نارظنبحام اپ هیحاسم - ب .یلادنیس پتک . فیت

 و هدوب یسرد تاوزج نآ هیمز هک یصخش تاعالطا - چ . ناریا
 ءاهتفرگارف هدکشادرد یلیصحت لا راهچ یط هک یلاط

 ینانوب لک ود زا یفارکوت ادنیس ظفل - شادیپ - ۲

 ترک ( 080۳618 شراکن)ز و (0608 ۸۵۵ تک رح)

 سک هدرب نیا ناهاوخ ادتبا زا رنب هک تساد دیاپو تسا هدخ

 یرکف هحسوت اپ بساتنم یاهرودره ظاحل نیدب و دیامن طیم ار تک رح

 الضم تسا هدرک طبخ ار تکرح يقيرطب دوخ دیلون رازبآ ساکلو
 بیئرت نیدب و هدیتکیم اپو تسد تنهاپار ریواصت ینیشراع ماگ
 هدنز تادوچوم هتساوخیح

 تسادلرحم ریواس هیاپو دنشاپیم رتهنا رشیپ_یردف هک یرس یاح

 تروسیبهدم ریخ و ییهذمزا معا هوج بلاطم و دساقم نایب یار

 یتاقن ارمدنز دوچوم اپ یئهش ككي تیحنو فلتخم تالاح رنو لماک
 نادنازاین نیمه نبع اه یاهناضا یامن ناهچ ماچ اب . دناهدرکیم

 .ردنادنمشناد حر تسا هدوب جراخدا رس یاد هنارا و توپ

 یشاقن رداپ .دیامن تبل تکرح لاح رس

 مادک ره و دنهمآرد انس تروس تک رح تفرتیپ و لماکت دنع

 لپمکت ار تکرح شان هاگتسد زا یتنف ناهچ زا یاهطق رد
 مينکیم هرادا اهنآژا یضپدپ ۰ اجنپا رد هک هناهدرک

 تسبیربزوا» یهذم مسارم نداد نان یارب نایرسم - ۱
 سوصنیاههچراپ یور ار پلاطم * 6:1۰ 1۸ سرا

 هدرکیم روع نآزا رون املسو «ویذغاک یهون هک یود یی ۷
 هضخشم رواست و دندادیم رارق روس رلچ رد و دندومنیم یضاق

 « لایخسوناف# داجیا رکف و ساما اهدپ خوضوم نیا ۰ تسا هدشیم
 تسا هدروآ درجیا

 سونا ۲ ۵8۵۲ ۱۱۸600نکیب زرجارل یطسر نورف ردس ۲

 و كرزبرب یببع شاساسا هک درک تسرد ار وداچ سوناف اي رجب
 هک هدوب نیبهرن لباقم رد ریوص ننش چروک

 . دشابیم نآ هتفاي لماکت عون
 و تاقیقحت هریغ و یکیزیف مولع نیققحم و نادنمتاد _- ۳

 هلج زا دناهدرک نآپ طوبرم لیاسووریوصت تمق رد یتافاشکا
 ثکب قفوم ۲ ۱6۵۵۵۲00 ۵۷۵۵ یچنیواد درانولل»

 تنک ٩ ۵۳6۲۵ 0096078 !روکبا ارهاک ۶# اي كيرات قاطا

 هیلس , ۸۱۳۱۳۵۵56۳0066 رشک سوساناتآ -

 ءاگتسد هک دندرک لیمک ار وداچ سوناف هاگتسد یونارو یراثود

 . تسا طبض اههزوم رد زونه نانآ یعارحخا
 13۵096۲۲ 5000 توستریور مانپ یسحش محدجیه نرقرد - ۰

 ۲۸۵۱۵56۵۲6 پوکساتتاف مانب يهاگتسد هنارف لها

 یبهرد لیاعم رد یاهیاپراهچ یورو تسا لایخ سوناف نامح هک
 -اهدنیه ثچوک و كرزب ریوصتو تنریم بقع و ولچ رون ساکعنا

 هتحادرپیم هتشاد یبحذم یانپم هک یریواست شیامپ اهنیسزریز ردو
 . تسا

 ۱2۲, 109 ۳هتزیج ریراپ ناج متکد نوچ یدارفا -

 راسا منچ رد رون ریثات تهج زا یکیزلب یوتالپ فزژ اپ یسیلکنا
 بش رد رون ریلات ندنام یقاپ اپ و ءایشا لپاقمرد «رساپ یاطخ |
 ار دوخ یلانیب هوقأت دوس ییفحت و یشوک یردقپ مثچ
 ۲: هینانره رد یمدآ مشچ» هک دیسر هجیتت نیاهب وا راک هلاپندو

 و ,صا دیالسا

 ؟دیامنیمیح هتسوپپار ریوست
 ۳۱۱60۵- پوک سینسیک انف» مانپ یهاگتسدنتخاسپ قفوم وتالپ

 یاهلاسردیسیلگنا 10۲066۲ تنروه و دل

 پورتنوز مانب ار دوخ هاگتسد رتالپ اپ نامزبه هدزون نرق ۰
 هسح زا رتلماک . دومن لیسکت ناتلگنا رد 200۳0۳۰

 دونرلیما هتخاس 0]۳۳۵- 0960۵  پوکسونیسکارپ هاگتس

 یاهناتساد زا یرپواصت هک تسا یونارف [80ا ۵

 هدرگیم یثافن هثیش یور ؛ هتشادن ناییهپ جایتحا هک يهاکف و ءاتوک
 یم یاهیاپ یور هریاد تروسب هک نآ نداد تکرح اپ و تسا

 یدیفسهدرپ یور ریوستره نیبهرذ زا رون ندنارنگ اپ و هدیخرچ
 تخا ونکی تک رج اپ هک هدوپ یاهتس یاراد هاگتس نو و هدانفایم

 مسئچ رد ریوصت ۰ رون ریثات زا دافتسا اب هدوپ رداف دوخ پساتمر
 دوش ساسمحا درحتمو تخاونکی تروسب «دنیب

 نیاب دنیم ماجنا هار نیا رد هک یدارفامامت شال یلک روطب
 ۲۸هبنن زور رد 1.11711616 ریمول ناردارب هک دیسر هچیتن

 وخ یئامنیس ملیف نیلوا هنارف نیموپک راولپ رد ۱۸۹۵ راس

 عورش ار دوخ راک امسر امنیس خيراتنیازا و دنروآرد شیامب اد
 ۱ دیسر تبث هب ریمرل ناردارب فارک ون امتیس هاگتسد و درک

 ر واست داجیا رد هاحنا زا یوصنب هک یناهرونک مامت نیپ نیرات نیا

 نتفرگ ینیپ تهج یدیدش تباقر دندوسب «دوبن یلاهششوک دا جن

 ۰ دمآیم لسمپ دوخ یاههاگتسد لیمکتو



 اس تاتیصقت سم مود لصف

 یاهرونک رد صوصخب , نوتکات ریمول نامز زا امتیس تعنص

 یسلع اپ یملع دیدج هدیدپره دنناس اکیرعآ نوچ یاهتفرثیپ

 هن رودنیا یداصتقا تهجزا . تسا هدرکیط ار دوخ لماکت یاهنارود

 : زا دنراع

 نارود ب۳ یهاگراک نارود -۲ یهاگشیامزآ نارود - ۱
 « ۳۵۵۲۱ كیربافا» یاهللس و هتفرثیپ

 6607865 ۱۵انلیک رژ زا لبقات : یهاگشیامزآ نارود - ۱

 یهاگشیامز آهبنچ هدشماجنا تامادقا ماست یوسنارف یاهفرح زابهدبمش

 هک یهاگتسد هدوب دقتعم اهریمول ردپ ریمول ناوتنآ یتح و هتشاد
 تیابیم و دراد یملع و یقیقحت هبنج افرص دناهتخاس شنادنزرف
 رد تمق نیا مينيبيم اهدعب هک دور راکب یملع یاهیجت رطاخب

 . تسا هدوسیپ میظع یهار دوخ امنیس
 لوژ رتکد تائیامزآ ۰ یشیرتا دنمشناد وتالپ فزژ تایفتک

 مانبشتاقیقحت هک یوسارف كشزپ 12. 1. ۰. )7۵ هرامنیتا

 یعاقتنادصق مادکچیههک نادنمشاد ریاسراک و دشاپیح طیض هرامكنفت

 یص هسنج یمامت دناهتشادن ار یزورما لکشب یرادرزرمبو

 تسا هدومن یژیریپ ار كرزپ رنه و تعنس نیا یهاگشامزآ
 ریمول ناردارب ملیف نیلوا شیابن ماگنه:یهاگ راک نارود ۲

 یاهملیفندیداپ و دوب شیامن نلاسرد یوسنارف زابهدبعش سیلمژرژ
 بوخوتسا هدش فک یزابهدبعش یارپ یاهزاتءار دش دقتعم ریمول

 سیلم دیاسن لیمکت اهنآ هاگتسد كمك ار دوخ یاهفده دناوتیم

 دروم هاگتسب یلو دیامن یرادیرخ اهریمول زا ار هاگتسد دن قفوم
 تروسبار دوخ یرتات راک و درک یرادیرخناتسلکنا زا ار دوخ رظن

 ماچ یئاهملیف هیهت اب هک تسا صخش نیا و دروآرد ملیف شیامن

 (یدالیم ۱۸۵) سولبرد هیضق - ۱
 (یمالیم ۱۹۰۰) الردتس ۳
 (یدالیم ۱۹۰۰) الردنیس ۳

 (یدالیم ۱۹۰۱)  ؛یزعرق هالک كرتخد - <
 (یدالیم ۱۹۰۲) ۰. دلپنوم یزوسشتآ - ۵
 امنیس تشناوت (۱۹۱۲) هام هرکی ترفاسممانب شیلیف نیرخآ و

 . دروآرد یهاگ راک تروصب یهاکشیامژآ تلاح زا ار

 تصدخ دوب ملیف نتخاس لوفشم هک لاس هدزیس یط سیلم
 - ژاکورست) یئامنیس تادیهمت رشکا ماجنا امنیس هب شکرزب
 .هنارفردسیلم یاهراک اب نامزمه دشابیم دوجوم ( 6
 یساکع یئاپورا یاهرونک ریاسو اکیرمآ و ناتلگنا یاهروثک رد
 هتفرگ قتور ملیف شیامن یاهراژاب و هدش هتخانش الماک یرادرملیفو
 . دوب هذمآ دوجوب ملیف شیامن یارب یئاههکد و دوب

 تماسءهرود ودب ناوتیم ار هتفرثیپ یامنیس؛هتفرشیب یامنیس -۳

 . دومن میقت قطانو
 یاهلاس نیب یونارف هلیحرپ یاهملیف_.تماص هرود ؛ فلا

 ات ۱۹۰۷ یاهلاس نیب روثک نیا یرنه یاهملیف و ۱۹۰۷ ات ۰

 و ۱5۱5 ت ۱۹۱۰ یاهلاس نیب یئایلاتبا للجم یاهملیف و ۳

 یاههبنج یاراد مادک ره ۱۹۲۳ 1۱۹۱۸ یاهلاسنیب یدئوس یاهملیف
 تک رشلوا للملانیب كنجرد دئوس روثک نوچ . دناهدوب یهاک راک

 امتیسوهدومن ماوت ار رتهو كينكت و هتشاد .یقنور نآ یامنهس هتشادن
 یزاجت یامنیس یاههیاپ دناوتیمو دهدیم رارق دوخ یرنه ریسردار

 ون يامنيس روهظ و ناملآ یامنیس یشالط رسع .دیامن یزیریپ ار
 ۱۹۲۰یاهلاس نیب لوا كانچزا دمب امنیس ناشخرد بتکم ود هیسور رد
 ینقن یداصتقا و یراجت یامنیس تفرشیپ رد ,هک دنفابیم ۱۹۳ات
 دن |هتشاد یساسا

 یصوز لوا یناهج كنج زا دمبایلاتیا و ناتسلگنا یامتیس

 شیادیپ اتایلاتیا یامنیس صوصخب دننکیمیط یلارهقهقریس و دنرادن
 ملیف دنچ زج یبیلوسوم یتسیشاف تلود نوفن تحت مزیلائروثن كبس
 , درادن دوخ زا یرشآ یتلود یتاغیلبت

 یه قنوز «دوویلاها مانب ناهج یشامنیس زکرم اکیرمآ رد
 رتشیب یلاکیرمآ ملیف شیامن هنیمز هک دوشیم یناوارف شالت و دریگ
 سیم مع زیمت و للجم ملیف شیامن یا نلاس روظنم نیابو ددرگ

 و .تشاد ن س قنور یئاپورا ملیف شیامن زونه یلو دنتخاس
 رتشیپ دمارد پسک و یرتشم بلج یارب . درکیم پک دایز دمآرد
 رد رتشیب و امتیس ندومن رتهب نآ و دنتشاد یدحاو ههبج نارگ امنیس

 حیانسدوهب تهج یدایز تامادقا روظنم نیا یارب و لوپ ندروآ
 ودنتشکیم امنیس و ملیف هب دنمقالع عبطلابمه مدرم و دشیم ماجنا ملیف
 قامز ناب تبسن مه طیلب تمیقو دوبامتیس و ملیف زا تبحص اجدمه

 هدوپ یئاکیرمآ تنس ۱۰ ات نیب اکیرمآ رد ال دوب نارگ ابیرقت
 . تسا

 زاوتسا ات تفریم دیدج تمنص نیا یداستقا یاههیاپبیترت نیاب
 یداصتقادوکر و دش كنج زا دعپ یلام یاهنارحب راچد هک ددرک
 و دوم داجیا ار نآ ینوگرگد و لوحت یاههنیمز هچرگ نآ

 روطب دمآرد تهج زا یلو درک یرادگ هیاپ ارنآ یکینکت تفرثیپ
 . دش هدناکک یگتسکشرو فرطب دمآرد ثهج زا یلو درک

 هض رتیپ یامنیس رد كنج زا دمب تالوحت:قطان نارود - پب
 ادس هورو تالوحت نیازا یکی .دشابیم ناوارف و ریگمشچ یلیع
 یعهار مادقا نیااب . تسا ریوصت رانک رد نآ طبض و امنیسرد
 دوجوب ایند ۱۹۲۵ یلام نارحب لباقم رد امنیس ظفح تهج ون

 . دوب هدمآ

 لباعم رد كيره هک لیوط هدرپ و یگنر یاهبلیف شیادیپ

 مراهچلصف رد اهنآ شیادیپ للع) دناهدمآ دوچوب یساخ یاهنارحب
 , دشابیم ون هدیدپ نیا تفرشیپ لماک هنومن (ددرکیم یسررب

 دوخناوارف تالوحت نم امنیس هک تفرگ هجیتن ناوتیم بیترت نیدب
 رد نونکا و تسا هتشادرب یگرزب یاهماک تفرشیپ و لماکع یوب

 یوسب یراجت یامنیس هتشون نیا رظنزا یلو دشابیم دوخ یقرت جوا
 نآیلصا تمق هک مراهچ لصف رد ارنآ لیالد هک دشابیم یگنتکخشرو

 دراد هبادا . دشدهاوخ نایبدنزیم رود هنیمز نیمه یور



 مرف و هفاف اب ار اش 9

 ناباهوم شارآ . ميسيبيم ی

 رسجچه و دباهداد ریه یلکت

 هد تحار و ترپسا یليح اهسایل

 ک مته راپو دنبیب

 ۰ رییفت و رس یو

 دا هد اد آف
 ۰ ۹ زچ حب هتشوب اههم

 دن وگیم سعیق

 ۰ ۳ و هه ه منوب زد یزاب عَحصت ۰ ملتخم یاه هحسم ی

 لاهزات پیت اب راتخم 9 دهاوخ ناشت ماهژات هرهچ اپ ارم

 «نا راک ب)) میلیف زا یئههحص یارب رتمهم اهیا همه را یلو . داد

 یملیفهن وگچ «ناراک دید

 نیا هرابرد یربق مراد لیم ؟ تسا
 تحلیف انایرآ» دیدج لوصحم



 تربوش نیراک - نوت رتهیوج - یلبانتسوگ(ا- نولدیلاتان - ولوتولب رام - شلولئ وکار

 !« رولبات تبا زبلا» یا رب كلان رطخ یزیلان ریو و

 دوراا تسن هب "نیر دراجبرا

 هکیلاح رد «ولبایراب» ملیف رد "ریس نوولا

 شقن د ملبق نلا رد ار نترب رسمه نیمشش شلو .تسا هنفرگ شوغآ رد ار شلوللوکار

 تسا ی ب یدک یلقن ملیف نا رد یو مه تنه زا یکی وزج «انلادگام» شقن هب
 ثاب تسد درا ودا)اا ریلمف .دوشیم رهالم ولن اب راب سم تا ال .س سل هه ع ۶ اب 5 ۱

 كاس «رسانوولا نوراب دکی م ینادرگر اک

 گندزادعب یکن ار دوخ نارسه هک تسیزان

 طیف یساختا در تته ایم رد نکس

0 
 رد (تزژر ر» شقن یافا

 نم ول ون ولت رام س دشاسع « ول وت ولت راملا هدهعن

 یلاتنا دون ولت ناگشیبربه نیرتهتسج رب

 ۱ دعب رس ار شیلامنیس راک و دونیم بوصجن

 هحصزا یکن نبا . تسا هدرک عورش نو زیولت
 دشابیع «ولباب رابا ملف بلاج یاه

 دوراب .ایر و تسا ناوج "نشلوراک»

 قناع نیلوراک یئایز رطاخب «رپانوو»
 د ار شگ دنز همه دوشیم رضاح و دوشیم وا

 وناب رف وزج زن وا یلو . دهد رارق وا رایتخا

 دونس بوصحع "ریسانوولا نوراپ یاه
 سود سلوراک شقن هب «یلبانیتسوگ

 ۷ ولباب راب» میلمف رد «ننرناا اب هک تسا ینز

 تسا یرزاسه

 نز كي هک یعفاو تفالمل ؛ یلادز

 تسا هدش عمج «اکی را» دوجو رد تفاب نا وتیم
 دراد هدهع ارنآ «نولد یلاتان» هک یشقن 1 ۲و

 ات رگ» شرسه نیلواقافتاب ولباب را

 ثقنهب «تربوخ نیراک» - دشکیم ار وا هک
 اوغتم نوک مه یو . دونی رهاظ «ات گ»

 دناسم "نان وو* تک رش اب یملیف رد یزاب

 ار هرم و دنفایم ولبابراب مادب «ات رگ» یتقو

 ن

 نوراب یلو دکسم رارف دسیم دوخ لباقم رد

 دروآیم د یاب زا بث ار وا هل ولگ بت رضب



 رد هرابکب ؛ قلطب ینراچ راثآ یرس كب هیهت زا سپ ارچ -

 یور فراعتعربغ یاح میلیف هیهب هب و هداد ینوگرگد دوخ راک همانرب

 ۲ دیدرک

 مياربمدرم تساوخ هشیمه و مراسیم مدرم یار ار مای نم
 ماهتخاسهدننک مرگرس یاهملیف یرکی لبق لاس دنچ هد اب مه

 یدج یامنیس كاي شیپ لاس دنچ ان ناربا یامسیس هک هدوب نیا شلیلد
 جیرفت تعاس ود و نیوب مرگرس هب یچاشامل رگید بمب اپ و هوب

 یاهبنیف لیلد نیمهب « ندرک رکم هب يم تیمها رنشیپ ند
 ِ  م

 دندرو اینتسنپ یفیفوت نیرنمک دندش هنحاس ما مات هک یرلقدج

 و رترکفتم یاههتس ییف یمئ عسو لب چ

 تسایمیط و دندرک ادیپ شیارک ناربا یامنیس فرط نارخمشو
 مهنهدشيم هتخام ناشدوخ ساح ملیف دپ ره نفره زا 4 پا ی

 نیلوا هیهت و مداد رارف مدوخ را هم اهدلیف لس نیا هیه
 هک دش ورپور یلادسو رس و لابفتسا نانچ اب مرف نیا مایف

 را تحص اج هيع مه هض د کیم ل " هک سب ود زا اف

 راک نيا تلع , دیتسه اهیاوج هچونم رشپب نان راک همان 

 دب ابیس ملیف نالدوح " رچ بتسچ

 رکفو یزاسملیف رد مرف رییفت دنکیمن فرس نم یارب منک هیهت نآاب |

 دشاب هتشادن لوپ نامنا ات زورما یلوپ یایند ر
 دنک هدروآرپ ار دوخ یاه هتساوخ دناوتیس

 ادبدلاک زا امش «یچهگشردلا ملیف هک هتکن نیا هب هجوت اب -

 نیا لماک قیفوت مدع زا سپ ؛ دوب ساپس زیاوج تفابرد یلصا ياه
 ال وصا و دبراد هراونشجنیا هب یرظن هچ الاح . مراهچ هراونشج رد ملیف

 اش رظب شدوجو اي و دینادیم یرثو مادفا ؛ ار ساس هراوشج
 تسا توافتیب ناریایامنیس یارب

 ر ساپس «راوننج تسا یمیط

 هثههچمییس بعید

 -یمطقف دنکیمن مک هراونشج یاهشزرا هب ارم داقتعا هدش یچهگشرد

 فرم زا ۳
 ک نم یارب نینچمه و دش هتخانش مراد ناتتسود نم هک یحدرم
 نیرنهب هب یجار یروژ تثیه مرتحم ءانعا زا ثيره رکا هک دوب
 : و رکفنشور ریغ هچ و رکفنشور هچ مدرم زا هقبط ره اب لاس ملیف
 وج هک متسه نلمطم دننکپ لاوئس میدق لسن زا و دیدج لش زا

 دشابیم یچهگشرد ملیف ۱۳6۱ لاس ملیف نیرتهب دیش دهاوخ |
 ٩ دیمانیم لماک یابنیس كي رد ار یملیف ] هنوگچ و تسیچ یزاسلیف زا امش یقلت ؛ یلک لاوئس كب
 راد یفرح و مایپره هک یملیف دناکن هرد هد هب ار یتتیفاف هرادهگنیلدنسیور ار یچاشامت تعاس وددناوتیم هک یایف

 یعیبط ,دشاپ قفوم هک یملیف دنک میهفت یچاشامتهب تعاسو تدمنابه
 مدرمو دوش هتخاس یدمک ملیف كي رگا نم رظنپ دئاب صقن نودب زج یئامنیس تفاب و یژاپ كينکت رظن زا دیاپ يمليف نینچ رد هک تسا
 كرد ارشاهفلف یچاشامت و دوش هتخاس یفلف ملیف كپ . ترم ج
 ره ملیف هدنزاس مه ردقچ ره اح دنتس یدپ یاه ملپ اونا هحن

 رادهدنخنم مليفیاج نالف مدرمیآ هک دنک هبحاسم دیوب هلاقم دکب |



 . دوبن یدج یامنیس كد : شب لاس دنچ ات « ناربا یامنیس #۴

 . دنک یمن مک ساپس هراونشج یاهشزرا هب ارم داقتعا ء دش «یچهگشرد» ملبف درومرد هک یفطلیک 0

 ُ . دنادب هدش تبشت امنیس راک رد ار شدوخ دنا وت یمن ابند یاجک چیه رد د سکچیه ۱

 ! درادن "خو
 ۱و كنر هب جایتحا نتخاس بوخ ملیف ز ۳

 طبا رش رد ملیف ناتساد هک .دیدقتعم ایآ لوصا و  دیتادیم رتوم دح هرح اهنیا دیدیمهعیم دیاب ارم ملیف مایپ نالف اپ ۰ دیدیدنخیم دوب

 1 دشاب هارمه یتارییغت اب یتسیاب اب تبوخ یلعف :بیاب هدرب یو ءاس ود نامه رد دراد هچره ملیف تسا یدایر |

 ء.بف یتفو دونیم مه لاوس نیا لعاش یلبق لاوئس باوج 9 دزاس لقتس شدوخ یچأشامت هب

 ناتساد هک تسيا شاهمزال تسا رییفت و كرحت لاح رد املیس م ینادرگر اک ار یملیف دوح هک تسا یدایز تبم اببرقت تب

 ذشاب لماخ زین رییغت و كرحت شاوب « ملی 1 ارچ « دیاهدرکت

 یرکف یاه هنیمز . دحهچ ات . دینکی م هیهت هک یراثآ رد بس یصپاطو مه هدننک ؟ هیهن ثي ناوصب نوچ ۱

 ؟دیهدیم تلاخد اهنادرگر اک نهذردو ملیفرد ار ناندوخ ود یکی زا شیب ن د متقو هک تسا یعیط مراد هدهعب ۱
 یاه دومن هک مزاسیمن مدوخ یار ملیف س 9 ماه س 4 همه ار ملیف ود ای كي نیا هک دسریمن ملیف |

 نشطم یتفو مزایم مدرم ی ملیف مهذپ تلاخد نآ رد ننا« دراد دوجو یصلاقن اراکشآ + ناربا رد ملبف هیهت راک رد 0

 ۵ و تفرک دهاوخ رارق مدرم هجون . دوشیم هتخاس « ؟ دریگیم همشچرس اجک زا امش رظب صلاقن

 نادرک ر هک دن یلیلد د ّ دناوتوم نوچ منکیص لوحم یرگید تسرف هب ار لاونس نیا باوج ۱

 نیا ورن رده ماهیاعر مشاب پقأ ره دپ طعف نم متب هدوهبن مراد دایز فرح هزاب نیا رد

 ن باختنا مقوم راک هرش زا لپق ار اهتبقارم لحاف. یگن ملمف ارچ ؟ دن آ یمن ناتشوخ «كلئر» زا

 مراذگیم دازآ اراهنآ تحار یلیخ دمیو ,متکیم ٩ دباهنتخان

 دینادیم هدش تیبک ناریا یامتیس رد | رگم هرادد فور و او .هب یلیحد یا
 و دوش هتخاس یگنز امتح ملیق دیک :نامتیارهک ناب یناتناق اکتا
 راد سدوخ دیاونیمن اند یاحت چیه ر نت ماهرطد باختنا ندرک ملیف یارب ار یناتساد نینج نوک ات

 ناریا و ایند مامت رد تسا .محر یب یاض هاع رد یناربا یاه ملیف قیفو مدع للع . اش دافنعات

 د وفا ناهک میام رثامنیس كرزب یاهلوغ نامدوخ ؟ تسیچ ربخا

 ؟دننکهیهت و ینادرکر اک و یزاب هنیم هس نم هک تسا لیلد نیمهب نآ رهت ردیسراد ملیف هدنه شیامن هورگ هس نوچ یلک روطب

 رگیزاب كپ ناونعب نم زا مدرم م ساسحا یژوز رگا مراد تیلاعف هشیمه هک تسا یمیبط دیايم هدرپ یور مه اب ملیف هس و دراد دوحو

 مراک مشاب قفوم مناوتیمن نادرگ راک كاي ناونعب ای و دننکیمن لابقتس مدرم تسرف و دیرخ تردق نوچ و دوش رگید ملیف كي یادف ملیف ود

 اتبسن مضو ماددیسر هک اجنیا  تروصره رد درک مهاوخ شوع | هعسوتمه اهناتسرهش رد دننپبب دنناوتب ار اهملیف مامت هک تسین اهردقنآ
 ۱ تسا كرزب ادخ مه دمب و هدوب هدش تیشت | | هلئسم نيا زا و هدز اهملیف شورف هب یدایز هبطل ینویزیولت هکبش |

 | لاسایلاهملیف هچ رد و تسیچ یراج لاس رد ناتراک هعانرب بس ۱ دروم رد اما دناهدوبن ییوخ یاهملیف بال قنومان یاهملیف ۱
 ۱ ؟ درک دیهاوخ تکرش | | انئاد و كرحتم تسا ,یمیس امنیس مدقتعم نم اهامنیس عضو ینوگر گد

 | میارب یماح كنشوه قشع تمایق ملیف یراج لاس رد 9 ۱ ناریا | یابنیس رذ ریخت و رسم میا + تا
. 

 یدهم اقآ یاهملیف دنکیم یزاب یماظتنا ارنآ لوا شقن هک دزاسیم داف نوه

 . تخاس مهاوخ مدوخ مه ار شیورد میرک و زپهلک _ هچ ات ملیف كب رد ار توافتم و هزات , لماک یناتساد مورل -



 ۲۴ هححس



 کد
 4 نت یم یز مایف نادر

 ب قشفح هانیا هح هص

 د مک د رب دی

 ب بلا و رد دهن هم

 بیس دب ثاب بلاو

 مینیب ی

 كف ک هس دم دهن

 ِ _ِت  «- 5 ف د وگو رب

 مت ب زا یبب ٍب
 ۳ ح

 1 ِ ۹ ی هه دوس هد سحنفاع اهنتن

 5 گ  نی د 2 ۳ نی 1 تم >ن ربخ سی هخلی

 بس ِت ۳ میسامف فزاخ دش و رب لابقتس
۳ 7 

 هابگ اش ات ابهب مادنه هب لبف راب

 تس 3 2 نسلو یشحو ون ست ۰ و تیمی سا سل سال

 ۳ دم ن ون یاح ِع ِف ونارف» یتفو
5 

  5 ان تسا ِ یسشن سمچامف اش هی 3 رس

 :ه بن اچ ِ  س هت 2 تسج میه بت ؛تف ث دهها وح ه:دنهع

 ثش دهاوخ رسیه ی ی _ِ ۵ تن بس با وج رب دعتتمضا رتعا جومویروایات

 مس یه و ع 4 هاعم س اف نیا عاللح داشامت نا راکنهمانزو

  9 هح ها هخ شیامن هب نارهت نوج اهن هچ , دش وریو

 بمب ی ِ سیب 4 ش مهاه خ ( . دم یدعتسن ات وگو

  سلیف دوج ده یاه ن 1 وسنارف ثاپ راک نیا ؛ دنتشادیم

 وفورن ۰ سعد هبر هک - مج تاد هس فتعم و دنتشنادیم یو رج

 یتسردب سن ن ۱ لس 0 اسب ۵ هم ۰ هو و رت نوج دیدوب

 اد و ونک شن قتن هب ) تك میلعت هک دوشم رهاظ اک . دوب دها وخن رما نیا هب







 همانشیامن نیا نارگیزاب

 تیم الهش و مدقم رفظم « ییارهس

 نامزاس دیدج نامتخام

 راوجرد ناریایلم نویزیولت ویدار
 الفو دیسرمامتاب ۷ لاناک نامتخاس

 طض یاه ویدوتسا لیمکت لوفشم

 یرادرهرهب رتدوز هچرهأت دنشابیم

 یام ویدوتسا . دوش زاع

 الماک ناریا یلع نوبزیولت دیدج
 یناوارق تاناکما و هدوب زهجم
 رد اهلایرس و اه همانرب طش تهج

 ناگدننک هیهتو اهنادرگ راک رایتخا

 نا ِ 1

 داد دهاوخ رارق

 هک « ولاراتناا زا یلاههمان رب زاریش ره نشج نیمشش رد 3

 هیلظفاحرد تسا رارق هک هدش هدناجنگ تسا یدنه هتسج رب ناصاقر زا

 .ددرگ رازگ رب

 «یالیبمارادنوس یشکایم» رادافو نادبرم زا یکب ۷ولاراتناش»

 هوبش ناداتسا نیرتهتسج رب زا یکی زن «یشکانیم» . دشابیع دیقف

 «اتناث» رگید ترهش .دشابیم ده یتس صقر رد «رولانادناپ+ صاخ

 ووخن صتخم لبنسا هک .دشابیم لا رک » یولس یارجا هوح دروع رد

 صقر كي هک «ماتآینیهولا صقر درونرد حیحص یشور و هتخاد
 دراد «تسا یتنم

 - الاکالارک » یمداکآ درگاش هک تسیرتخد نیتخن ولاراتناش

 .تسا هدو «یمداک اهام» .دنه صقر كرزپ داتسا تساپراب «مالادناع

 ینیهوم»و «نونم ینومار .پلا زا ار ۷یلاک تاک صفر یمداکآ نیارد

 تخومآ « راکیناب اشیرک# زا ار «مائآ

 ننا یجسصه يو

 ناربا یلم نوزیولت وندار نامزا- دیدج دامتخا

 گنهن نغور شیفآ هاگشیامن

 نیجوب» رثا «كنهن نغور»

 یام همانشیامن هلمج زا «لینوا

 ننجنیمشش رد تسا رارف

 ؛ شیفآ* ۱ یهاگشیامن زاریش رته

 رب هراونشح لوط رد یمیدق یاح

 ینیفآهاگشیامن نیا رد هدرگ رارگ

 ۱ یاراد هک یمیدق یاح

 ۳ رارق هک دشابیم نویزب ولت دیدج

 را رقمومع یاشامت شرمیب دنشابیم

 2 تفرگ دهاوخ

 2 هحس نارهت رد البق هاگشیامن نيا
 دیدرگ رازگرب زین

 اما رت وساماهاب» تدامعمسا رمیارجا یربهرسیسانناخ .تقرگداب یتالیس

 ناهجرد كيسالک ددعتم یاهصقر یارجا رد انلاث صصخت .تحومآ ار
 مامن رد اردوخ سدقع رنه یاههلعغ وا .دراد یاهنافا یاهولج ره

 هدنز ره كي ندیصقر و صقر یو یارب .تسا هدناسر توش اهروثک
 هدوبيو صاخ غوبنو یداتسا هدنهد ناشنوا ره ساکعنا

 لیلد دشابیم وا یصخش تاراکتبا زا هک «مایت رناماهاب» یار هئاراو

 . تساعدم نیارب

 . تسیتابحو

 یایسآ دنام اهروثک رباس و دنه روثک رسارس رد وئاراتناخ
 و لیئارسا «ناتسلگنا :اکیرمآ هدحس تالابا ؛نالیس ,نیچ «یلرغ
 و زراب تسخش وب تعیبط .تسا هدرک ارجا ار یئاههمان رب ابورا

 هدراذگ هعیدوب یگدنسبونو «یشاقن «ندناوخرد ناوارف غونو دادعتسا
 و ریگتخس رایب هئارا زرطو اهسابل ,كبزوم,ارجا رد یو .تسا

 هک ۱یرت رتلاوا نوچ یفورعم نیدقتنم لیلد نیمهیو دئابیم قیقخ
 .دناهتسناد یئاهنتهب صاخ هقبط كب رد ار وا تسا یلاکیرما دقتنم ثب

 وزج كث نودب زا ریش رنه نشج نیمشش رد وئارانئاش یاههمانرب
 .دو دهاوخ رادف طرپ یاههمان رب



 یاضفرد «وکوک# و
 یرادربءرهب اپ . دوشیم طبس

 راب تسا زارق ویدوتسا
 طسروک دزد اه هتراو یا"

 تلماه (اههنشن) هدنک
 مرخ هلاعاطع (وکوک) و

 یاه همانرب زا یئاهتسق

 هدادشیامن زین اهنآ :

 نادرگ راک و هدننک

 یناشخرد هشونا(ت

 همانشیامن هاجنپودصکی هشیپ رنه و ؛نادرگر اک
 ینویزیولت

 شیب تالوح

 زاغآ نویزیولت رد , رتالت ر
 تفرک هدیدان ناوتیمن ِگ تسا هدش

 هک یدح ر

۳ 
 هعانرب ءوحن دروع رد ميهارخپ رثا

 ۱ ءا یرتاثت یاه
 یلم نویزیروفت لار

 هجیتننیاب . مینک رورم هتشذگ رد

 رد بلغا اههمانشیامن هک میسریم

 رتنک و هدوب هورک كي راصحنا

 تیلاعف رتاثت یعقاو ناکشیپرنه
 عضو رد هکیتروص رد . .دناهتشاد

 زا ناریا یلم نویزیولت یتونک
 نانادرگ راک و نادنمرنه یراکمه

 یارب یتح و هدرک لابقتسا رتالت
 همه نویزیول رد رتاثت منو دوبهب
 هوژگ رایتخا رد ار یتاناکما عون

 تسا هداد زارق روتامآ یاه

 برس یاه ءرهچ نیا نایم رد
 ایب یراکسمح اریخا هک سانش
 زاضا نویزیولت رد ار یکیدزت

 ناوتیم ار یلاو رفعج + دناهدرک
 هتشز نیا رد تساهلاس هک رپ مان

 نیرق زین شراک و هتشاد تیلاعف
 «یلاورفمجا .

 نویزیولناپ شزاکمه ءوحن درومرد

 : دیوگیم
 نوزیولت رد هک تساهلا

 یاربهرابکیب یلو ماهتشاد یراکمه
 .منشاذگ رانک ار تیلاعف نیا یتدم

 نیلوانک همزمز ممملاس شوگر دا
 اب دیدج یراکمه رد نم راک

 . دشابیم نویزیولت
 یاوهرد همانوب نيا ایوک 0

 دوب هدش طب دازآ

 اع راب نیلوا یارب « هلب
 هحصیور یزاب زا میتفرگ میمصت
 هی املا و مینک یرود روکداب
 دطسح زاب یانف رد ار یجراخ

 نیاهک میدرکبع رکف ءادتنا . مینک
 هاتخشوخ یلو دئابن رودقم راک

 دمآرد پآ زا پوخ یلیخ ام راک
 یعقا و تیمیص راب نیتسخنیا رب نم

 تسا هدوب تیقفوم

 دوبزیولت ینف رداک نایم رد ار
 ماگنه اهمدآ نا زدقتآ . مدید

 سم هک دنداد ناثت تیمسص راک

 موخ لئاف شیارب مناوتیمن يدح
 رد یراکمه و تییبص نیمه و
 و رج هماشیامننیا هک دش ثعاب راک

 نو ریولت قفوم یاه سیپ زا یکی
 . دیآرد

 مادک امش یدعب همانشیامن

 «شفک هکسل ثاب و اپودلا

 یسلو دوب «ینیچا سیب ثكي «
 عوننیا شخپ زا لبف هک تسا اجب
 اهنآدروم رد نویزیولت اههماشیامن
 یهاگآ اب مدرس ات دهدب یحیضوت

 ننارد . دننیب ار همانرب یرتشیب

 دراد دوجو یللاس اهرتانت عون
 هتفگ یفرح نآ دروم رد رگا هک

 دها وخ هدنکلسک مدرع یارب دوشن

 دیاپهک زولعآ لیلد نیمه و . دوب
 زوه مدرمب هماشبامن نیا دیاخ و
 راک نیا دیاب و تسا هدش هتخاش

 . دوشب

 رد امش یرتاثت یاه راک
 ؟ تسا هدوب هنوگچ هتشذگ

 دصکنزا شیب هتشذگ رد نم

 ینادرگ راک ینوب زیولتسی هاجپ و
 زا بوخ یراثآ . ماهدرک یزاب و
 ,روگاتدننام ایندهتسچ ربناگ دنسبون
 اب اهنآ بلغا هک ... و ونکوک

 وربور نویزیولت رد مامت تیقفوم
 هتخذگر د هک دوب نیا شتلع . دش

 یناحیصوت همانشیاعت عورش زا لبق
 و یژولوئدبا و هدنبون دروم رد
 .دشیممداد سیپ نتم دروم رد هصالخ
 هماشیامن یرتشیب تیغر اب محرم و
 . دئدیدیم ار اه

 یراکمه رد یاهژورپ هچ

 دوخیارسبپ ۰ نویزیولت اب ناتدیدج
 ؟ دیراد

 ۷ هشلا دازآ هورگ رد العف -

 راس دنام هک رتانت هرادا رد
 نوزیولت رد رتائت هرادایاه هورگ

 همانشیامتزا یدادعت ؛ دراد تیلاعف

 هک مدرک هدامآ ار یجراخ یاه

 نم . مینک طبض نوبریولت یارب
 مراتهدپدج هرودرد ماهدرک یعس
 نادمرسنه دوجو زا نوزیولت اب

 . منک هدافتسا زین "رتانت یبیدق

 یاه همانشیان طقف ارچ
 4 یجراخ

 هک تسا مزال كخ نودب -

 زا زی یجراعخ ۳ همانشب امن

 نمرگا یلو . دون شخپ نویزبولت
 . دسرب متسدب پوخ یاهتشون اعقاو

 .درک مهاوخ راکب عورش كار دالب
 «لیاف هبدهنا هماشبامن العف

 تسا هدرک هجرت یدوهب هک ار
 نا هدنسون . مراد تسن رد

 ودرالهبآ» و تسایلابوک هماشیامن
 همانشبامن نیا . درادما «وتروتسا
 لیباه و لیباف یتیدق هعق نا

 لک یاهزات مرف رد هک دشابیم

 راک نیرتهب زا یکی و تسا هتفرگ
 «بشلا دعب و . دوب دهاوخ نم یاه
 و سا یربع هماشیامن كب هک

 یاربو هدرک هعجرت ارنآ شوفایک
 مسهاوخ هدامآ ارنآ میدعب راک

 , درک

 اس اب هک یناگنیپره

 یناک هچ درک دنهاوخ یراکمه
 ؟ دنته

 دناهدشن مولعم اقیقد زونه
 اه ناتساد میلفنت لوفشم الف نوچ
 ار اهنآ مجرتم روح اب هک مته

 لیدبت یلویربولت همانشیامن كيپ
 هدهعب اهنآ ینادرگر اک . مينکیم
 زیل دوخ و دوب دهاوخ نم دوخ
 . دوب مهاوخ رگیزاب اهنآ رد



 یرادر زودره زا دعب یتسیاب رادربملیف هک دنتسه ندرک زراغ

 رهب نا صوصم هاگتس هلیسو ندش ژراخ یارن ار یرطاب اهش

طاب ندش فیعص نوچ دنک لصو
 د هک دوشیم ثعاب ؛ راک رثا رد یر

 اک رتهتهآ هینا رد یسکع یاحبو هتشاذگ رثا
 نیبرود تعرس
 یرادرسلیف اه هحص هحتن رد هک دنک

 بول و هدشبآ حونت

 دوب دها وب رل

 وخ (سکلف یرا تساکل ثعز هلررب یاه تساک عون نیا رتشیب

 ساک لخاد رد ملیف شدرگ یارب یکچوک رونوم یاراد یلاهنتب زی

 یرب هب نآ رونوم ؛ نییرود یور تاک تدرک لصو اب هک دنشابم

 هکتهک دوبن تقد یتسیاب اجنیا رد .دونیم لصو نیبرود یلصا روتوم

 ر دهدب ناثن ار (ولجب شدرگ) فرط تساک یور ملیف شدرگ

 بضغ فرطب تساک و دهد روع هلج فرظب ار ملیف نینرود رگا

 ۲۷ و ۲۱ هرامش یاهسکع رد) دش دهاوخ ملبف ندش هراپ تخابدخ رچب

 رد سند یرا نیرودیرتم ۱۳۰ تساک زا یاهنومن هتس تلاح رد بکلف یرآ
 4. دوشیم هناد ناثن ینوخب ملبف یوتحع اب

, 

 7 ۷ اب

 هجیرد نا یور !ر تساک دعبو هدوب نرود كقاطا لخاد هداد

 دن امن بیم تتس یم وححم هریگ __ِ

 دا یاهتناورس هک ملیف یرادقم نسد رود كفاطعا رد نونکا

 د دوجو تا لصو تساک لجخادب

 دوس هداتسا (زور روز هعلح

 ۵ ۲, ءهط
 ر وتو



 اب رتمک و رتتیب رتمینناس كسب هب یتساب هک تسا ييعع

 د گیم تروص هناخکب رات رد هک سایقم نیایریگ هژادنا یارب

 هک دراد دوجو یگدمآرب كي تساک راک
 هلسو نیدب و هدیشک یگدمآ رب نیا ان . دندومن در یلوا فاکترا

 فالخ رب یر م ۳۵ یاهساک رد نوچ . دننکیم تساک لخادار

 و ۱ جراخ رد یرادربلیفعفاوم رتشی توچ
 یارب نارادربلیف , درادن دوجو هناخکیرات هب یسرتسد هک تا

 لکش عبرم شوگ راهچ هسیک عون كبزا تساک رد ملیف نتشاذگ راک
 ماب) تسا امرفمکح قللس یکیرات نآ لخاد رد هک كئر هایس یمرچ
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 رستم كي ابرقت هک نبا یگرزب . دننکیم هدافتسا (شضیوعت هک

 . تل قوت
 هک تسا هتشادگ راک یلیوط پیز شیوعت هسیک نیئاپ تسق رد

 تساک و هدون ادیپ هار هسیک لخادب رادربعلیف نآ ندرک زاب اب
 ار پز دعن و , دهدیس رارق نآ لخاد ار هدش یدنهتس ملیف و

 یک .دوشل هک" لخاد رون پیز یاههراک زا هکنیا یارب و هسب

 درک یراکتسد یتسبابن ار نیبرود تك ساک فر و ساسح طاعت

 هسزال ءزج هک كچوک و فیرظ راچآ ددع دنچ نتشاد ءارمه یلو

 یصعب نوچ . دوب دهاوخن هدافتسا نودبدنشابیم رادربملیف راک لئاسو

 «دشابن نییرود هاگ ریبعتب یسرتسد هک هکیعناوب اوت تاقوا

 زاد یصلیف كمك و راکهب نانج تبسهای و

 تسین روصن لبا « لو
 سیم ثعاب هک دبابم دوجوت زیچا رایسب تالاکشا تافوا یضعب

 تالاکشایاتقد و هجوت یمکاب هک دهدن روبع ار ملیف نیبرود دنوش

 نیسبرود هب رادربملیف هکیتروص رد هتیلا

 . دسانشب بوخ ارنآ ودئاب هتشاد لماک یلانثآ شدوخ

 هک یتالاکشا زا یضعب هپ روتامآ رادرسلیف یئاناش یارب

 هشتبلا , دوئیم هراشا اهلآهب .دیآ دوجو نیبرود رد تسا نکمه

 یرایسبتوافت نسیرودكيناکم یاه ماگتسدیلارخ و تالاکشانبا نیب

 زا یتساب دوب بارخ كناکم یاههاگتسد زا یکی یتقو . تسین

 هلعوبرم ءاگ ریبعت هب ار نییرود و درک یراددوخ نآ یراکتس

 راد همادا . داتسرف

 اکشم دابز نآ صیخشت روتامآ رادرسابملیف یارب هک دراد دوجو

 مسیبرود كي زا یلماک هنومن : ۳۱ هرامش سکع
 ارب روتوه و موز یصلع «یرتم۱۲۰ تساک اب یرتمیلیم ک

 ملی
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 یراپ رضاحب اهرزور نیا ؛ تسا یناملآ ل

 1 . تسا هتفرگ ناريا رد ینالوط تماقا هب میمصت فلتخم یاهملیف رد

 هداوناخ تفلاخم اب یلو دما نارهت هب یناریا ناوج كي اب جاودزا و قنع رطاخب نیتیرک
 (۳۹۵ هرامش) ناناوج . دنتخادنا مادب اروا نازاسلیف ؛ دوب كنرف یهار هک یماکنه و دش وربور

۷+ 

 هتفحدنچ و هدومن لاسرا اکیرمآ زا یکتقه تالجم زا یکی یارب یمتسر جریا هک یاهمان میدينن 8

 دناهدومن تساوخرد اکیدنس نیلوئسم زا و هدمآ نارگ لوا زارت ناگشیپرنح زا یاهدعرب دش پاچ شیپ
 داوسک اعومع ام ناگشیپرنه « تسا هتشون دوخ همان رد یمتسر . دنروآ لمع هب یریگ ولج نآ همادا زا

 لوفنمنونکا نم و هدش هدننک هتسخ و تخاونکی یناریا یاهملیف هک تسا نیمه رطاخب و دنتسه تامولعممک و |
 یاهدع یلو . دش دهاوخ رتهب اهدعب ام یامنیس عضو دننک نینچ مه یرکید ناگشیپرنه رگا و ماهدش لیصت |

 هم دوشب یزیچ ناریا یامنیس رد هتناوتت و هدوب داوسمک شدوخ یمتسر نوچ دندقتعم ناگشیپرنه زا
 (۷۸ه, هرامش) امنیس هراتس . هدرک باسح شدوخ لثم ار

*ِ# 

 ناگدننک هیهت زا یکی و داتفا نازاسلیف ماد هب ماجنارس زین بوبحم و ناوج هدنناوخ . شویراد ۵
 رس هک وا یاهملیف زا یکی رد ات درک یشار یتفگنه دزمتس اب ار شویراد «نایماح» یسراف یاهملیف
 . دنک یزاب ار هدنناوخ نآ شقن و تکرش ۰ تسا روتامآ و ناوج هدنناوخ كي تشذگ

 .دهعرب یسراف یامنیس فورعم رگیزاب نازورف ار ملیف نيا هراتس لوا شقن هکنآ هجوت بلاچ هتکن

 هک دنکیم اقیا ار شویراد رهاوخ شقن ملیف نيا رد نازورف , اهملیف رياس فالخرب هکنآ رتیلاچ و
 .تسا هدش «یعیطم كلم رسان» شویراد يقيسوم ملعم

 رت و نازاگنهآ زا یکی نونکامه زا هک دناوخ دهاوخ دیدج هنارت نیدنچ ملیف نیا رد شویراد
 (۷۸۵ هرامش) ناوناپ تاعالاطا .تسا هدش اههنارت نیا نتخاس رومام , فورعم نایارس

 شش

 یدمک یاههمانرپ «راباک رد هک فورعم نیدمک یلوسر دسحا هتفه نیا هبنشود زور ۱۱ر۳۰ تعاس

 تفگ تشاد تسد رد یاهیئاوکش هکیلاح رد و دمآ هلجم رتفدپ دنکیم ارجا
 مدوب «اراکای# رد ماهمانرپ یارجا لوضشم بشره لثم بشید نه ,... ناجاقآ ..۶

 لاحرهب . دنسانشیم یلوسر ناردارپ مدرم ار,ودره امهک تسا یلوسر دمحم یاقآ هنحس یور نم یزامه
 و ... تسا «ماکشوح یرز# هقیرط هب وت سکس متفگ وا هب نم وکتفگ كي نمش همانرب نيا زا یتمق رد
 ماهدش بکترم یهانک نم و دننکیم یخوش فورعم یاهمدآاب اهنیدمک ًایند یاجهبه رد هک دینادیم هتیلا
 یرز رهوش و فورحم نادرگ راک یمتاح یلع یاقآ ناهگ ان همانرب زا دعب اما درک ادیپ همادا نم همانرب

 هدرک رثاتم ادیدش ارم مه و هدید هحدص مشوگ مه هک تحاونتوگهب یمکحم یلیس و درک ادیپ ارم ماکشوخ
 هکیلاحرد , دنوش تحاران ییهداس یاه یخوش نینچ ژا یمتاحیلع یاقآ مدرکيمن روصت هجوچیهب نم

 كف

 ب هثآ

۳ 
 هک دینادیمو

 ناشیازور كي . متشاذگيم یعیطمكلم رمان رسبرسلبق یدنچ . منکیم یخوش نس رد نادنمرنه اپ ابلاغ نه ناعریآ همانزور ۱۳۸( هرامش رد

 هنئو لب زا یاهمجرت (هشذگ هبشراهچ)
 نار» یوسنارف فورعت .دفتم هنوگشرازگ
 : شیاجدنچ هک تسا هدش پاچ «یلسنورابود
 . دراد رکدت یاج

 هتشون هایتشا یماسا رثکا هکنآ تض

 هدش هک "یزور وکجنارف» الثم ؛ تسا هدش
 هدخ هک «یرتبوبلا» اب و "یزور وکسنارفا
 فیواک ام نازود» روفعتیسه ابو «ینریویل
 مجسا اتدچ و "فجواکام ناود» هدش هک

 فورعم ملیف مسا ؛ مه بلطم یاج كي
 همجرثا(یتعل هبشکب ,هبنشکی» ۷ رگسیزلش ناچ»
 عقاو رد یبعب ! ۷یتتعل هبنشود « هبشودلا هدش
 یرگندنیآ یکدنا ؛ بلطم نیا یمارگ مجرتم
 همجرت *دبشودلا ار «هبنکی» و دناهدومرف
 9۱1000 اجنا رد هکنیازا مرذگب . دناهدرک

 بیمن «نیلوخاا ینعم یمارگ مجرتم معز هب مه
 « نارهت لاویتسف رد) (یتنعلا نامه و دهد
 ا(یتنعل هیشکب . هبنشکنا ناونع اب ملیف نیا

 131000۷  یعقاوینس؛ب رتشیب (دشهداد ناثن

 . تسا كيدزن ناونع نیا رد

 رکید زورنآ زا نم و راذگن نم رسبرس رگید منکیمشهاوخ » سکنالف : دنتفگ نم هپ پدا تیاهن رد
 نم شوک هب هکنیا هن , درکیم ار راکنیا زین یمتاح یاقآ دوبن رتهپ ایآ و مدربن یمیطمكلم رسان زا یبسا
 ۱ دزیم یلیس

 نادنمرنه یاکیدنس هپ و تسا هدرک تیاکش یمتاح هیلع و هتشون ییهمان ناتسداد هب یلوسر دمحا
 . تسا هداد حرش ار نایرج و هتشون همان یگتفه تاعالطا هپ نینچمه و هتشون ییهمان

 (۱۵۵6 هراش) یگتفه تاعالطا
# 

 جاودزا نم اب دعب و هدوب لصحم شیپ لاجنپ ناجرم هک هلثسم نیا نتفرک رظن رد اپ لاح ....س
 -.ادن ساخشا .تخانش رد مزال و یفاک هبرجت و درادیمرب ماگ امنیسرد تسین لاس هس زا شیپ و هدرک
 دیابدهدب روتسد هچره نادرکراک ماهدرک دیکات وا هب رتاثت طباوش و لوسا یور نم هک اجنآ زا و
 زادرپهنحص نادرگراک تاروتسد زا تعاطا رطاخ هپ افرص و یهانگیب و یکاپ تیاهن رد مه وا دوش ارجا
 ناناوج . دش دهاوخن رارکت هچوچیه هب هدنیآ رد هک تسا هدش یتمتق

۳ +۰ 
 یروژ تثیه ءاضعا هک رارق نیدب «دراد زنط رد یاهثیرا تقیقح رد نایدنبلعنیاق | ندش هدنیون ۰
 ناشدوخ نسیب دندرک هدنرب اونایدنبعن یاقآ ... فرژ شهوژپ همانشیامنشیپ لاس دنچ هکر ثع نشچ
 همانشیامن كي . یعمچ طابترا لیاسو یاسآ هزجعم رثا ددیپ هک دننک تباث ار هتکن نيا ا دننک مالعا .دنریار هدیسر همانشیامن نیرتلمهم و نسیرتفرخزم هک دندوب هتنپ طرش یخوش و ازم رس زا
 و داد تخبدب همماج دروخپ هفبان كيناونب ارنآ هدنیون و راکهاش ی تروسب ناوتیم ار لجنب
 یاهزاتقرقنق نایدنیلمل یاقآ نامهالاح و تفای دلوت ناریا تاییدا صرع رد هفبان هبث ثكي تروسب هبشكي یزاریش شورفهمانزور كيديد ناهگان و درک زاب مح زا مشچ ناريا تلم و دش مه راکنیا اقافتا
 روعع نارهت ... دناهتخادنا هار ناشیراکتبا ءالصا اب دوخ یاهبانک رسرب



 كي مهدیم حیجرت ۰ ياهتیم 9
 ار مدوخ و مشاب تیلاروژ
 مک دودحم یسوصخپ پوچراچ
 الاحتفگیم «دیما# مریرح توت

 نیمه اب فورعم لوقپ هک مهذم
 یگدنز هتورس «زاغ هب اندس# مظ

 - ملیف ءار زاهن . مروایب مس از

 یک رس انایحا رکا نوچ . یا

 رطاخب منکیسم نازاسلیف راکب
 هک یبیج هن « مراد هک تی

 ... مرادن

 د

 الوسا «نایکیچاخ لئوماس*
 ریراک . تسا ینیرفآ لا 8

 وا هک دهدیم ناش وا یاب
 تسا هدوبن یمارآ درم «

 ملیف نتخاب تسد هک ناعزخ
 لاجنج هشیمه . تا هدز یاز#
 هتشادرستشپ ار یبیظع یوهایهو

 یاهملیف قلاخ ار وا ادتیا . تل
 یلانجو « روآسوت ۰ زیگناتشو
 یصس اریخا وا اما « نیما
 فیطل یاههیامرد هک 28

 قفومودهدب نان یدوخ مه یقش
 - ادخا#» یاهملیف . تسا و

 ناشنادلی بش هسق و «نارهت ظا

 یقشع یاهملیف نتخاس ردوا ۲ ٩
 . تا نیرفآلاجتج

 یاهفرح لشوماس هرابرت

 ورح هه ز

 دننزیم وا هرابرد هک تسا یئاه

 هدزيسودحرد لاحبات هصخشپ نم
 هشیمه و : ماهدرک وکتفگ وا اب راب

 و ریشتآ و میت و دنت یاه رج

 یاءدع مشخ ات تساهدش ثعاب

 لثوماس دوشهتخیگنارب نازاسلیف

 مصر سکچیه شیاههحاصم رد

 یتشوگب [یامنیس زا تدئپ و دننیمن

 زا نینچسه , دنکیم رفتت زارپا

 مزیلهاج یامنیس

 رد لنئوماس یاه هسحاصم

 تفارسبار یاهدع هثیمه تاعوبطم

 اما .تسا هتخادنا واب نداد باوج
 دنچ نیا رد نم هک ار

 هک تسنیا ماهتفایرد وااب یئانشآلاس

 یاهتکن

 ؛ نازاسلیفزا یاهدعفالخ رب وا

 رادروخرب ینغ یکنهرف هناوتشپ كي

 هک دراد ارنیا تیحالص و تسا

 . دنژپ فرح

 رد لئوماس مان هک رابنیلوا
 هکدوب ینامژ «تسب شقن نم نهت
 ار «بشعمین دایرف» ملیف

 وا زا الیق هک دنچره دنتشانگ

 هارراهچ هلبج زا یرگید یاهملیف

 ار ... اسرهشرد نافوتو ثداوح
 امسرنم اذهعم ؛ دندوب هداد شیامن

 مثشادن یشانخآوا اب هجوجیهب
 و ۰ بش همین دابرف یاهملیف ندید

 نیا تفارسب ارم كرمات مدقكي
 كرصترپ زاسلیف نیا ات تخادنا

 مص تقاع و ؛

 سشپ اسب

 منیب كيدرتزا ار
 شیپ لاس شش دودح رد اببیرقت

 اجتامهو مدید مایپ رتفد رد اروا
 یارب ار هحلصم نیلوا بیترت

 رد لئوماس . مداهناناوج هنانزور
 دوب دروخرب شوخ ردقنآ زورنآ

 نیب یقیمع یتسودات دش ثعاب هک

 اهتسهتلا . تاب دوو وا و نم
 - هماتزور بظا اب وا هک مدیمهف
 یکیدزت و هنامیمص یتسود ناراگن

 دنکیمیمس یاهدع فالخرپ و دراد

 دناجنرن دوخزا ار هدع نیاات

 ثعاپ لئوماس و نم یتسود
 وا یقالخا تایصوصخب نمات دش

 زا هثیمه لئوماس . مرببیب رتشیب

 شراک تقوچیه ۰ دراد هلگ شراک

 هشيمهوتسا هتفایت رسدرد نودبار
 ندش رجفنم هدامآ شداقتا پوت
 و دیرادرب ار نفلت رگاالتم . تسا
 روطچتلاح لئوماس یاقآ دیتوگب
 مزاتفرگ « ابابیا : دیوگیم ؟ تس

 برم رو مدآ یارب باسعا رگم

 اهفرح روجنیا زا و ... دنام

 رگید تایصوصخ زا یکی اما
 دبیدج یاههرهچ فک لثوماس

 نسیا رد لئومام . دشابیم امنیس

 كيچيح و دراد ینالوط دی دروم
 فئاک وا هزادناب نارگ امنیسزا
 دنادوس هتخانشان یاههرهچ

 هکر اه مچ با هراورد لوماس
 فیرعت دح زا شیپ دنکیم فک

 زا لبق هکیروطب . دیامنیم

 نیا اب ناراک ردناتسد موبع ملیف
 دنوشیم انشآ هرهچ

 «ماس هلاژ» هکیماکنح الثم

 امنیسپ«یاهثیش راوید» ملیف یارب

 نیا تفگیم نم دوخب « دناثک

 هک تسا ككيش و كنشق ردقنآ رتخد

 . درادن ریظن

 ک یک ره اب لئوماس الوسا
 فیرعت واژا هدایز دتکیم راک

 راک رگا اما . دیامنیم

 دهاوخفیرحت مهزاب ایآ هک دنادیم

 ؟ هن ای درک

 شیاس

 دخ دنکن

 46 هحفصرد هیقب



 داژآ نویرت

 اهتص رف طوقس

 تلعنادب هحفص نیا ندروآ دوجو زا اب فدصه میدرک داجیا هلجم رد "دازآ نوسیرتا ناوع تحن یاس لف هنه ود

 دیاب مدرم هک ته للاسم یرایسب.دنراد زاربا ار دوخ تایرظنیدروم ره رد تسیابيم هلجم ناگد نناوخ هک میدقتعم امهکت ساهدوب
 دوخ رلفن ام یارب ؛دشاب هه یاهفرح یارب ینوخ هاگیاپ دناوتیمهحفص نیاو دنهد هئارا یئاهلحهار و دننک تیحم نآ دروم رد

 ره دیشاب هنشادن عفو هتبلا .درک میهاوخ سکعنم ار اهنآ اجناردام دشاب دیفم و رصتخم دیک یعس؛دیسیوب فلتخم یاههیمز رد ار

 .دنیبیمدازآ امش تابرلظن در اپ لوپق رد اردوخ رنه و ملیف اریز مینک سکعساجنیارد ام دیسیونیم هک ار هچ

 رنه ناروآما و نانوک شب
 رنه و نایوجمان یالب رپس نارنا ياهيس
 لاوئس كمي دناهنفرگ رارق ناوج ناهوژپ

 هک رفنود نآ هژیوب ناناوج نیا زا یقطم
 هدیدا ار ناگررب قح نارگید زا رتشیب
 عاضواامش ایآ هکنیا نآ و مراد دناهتشاگنا

 دایب تشذگیم امروثک رد هک ار نامز نآ
 دیاهداددوخب ارثبا تمحز لقاال اب دیراد

 كينکت - راک طبارش ددیسریب نارگید زا هک
 هکینامژا هدبا كي زا هدافتسا را زیا -- ملیف

 كبج و اهینکشراک هرخالاب و دون ملیف
 و ناوید و نالوغ اب هک یلاهزیس و
 اهامنیس هک یجراخ یاهبلیف یاهیکدبامن
 هنوگچ دنتشاد دوخ لو رد تیرد !ر

 .دندوب وربور یکانفسا عضو هچ اب و دوب
 لاس ۱۸ دودح یلعب نامز دآ رد هکنانآ

 ت راهچ هلصافب اهنیقفوم نآ اب سپس و له
 ناجیه و روخ اب ینادرم دعب لاس چب
 دنداهن نادیمب یاپ امش زورما ربارب دص

 دندش ور ور اهیماک ان و اهتسکش هچ اب ادنبا
 دنچ لقال و دنهد ناثن یدوخ دتسناونات

 یارب ار تختباپ یاهاعسیس زا نارکا

 دن ریگن رایتخارد ناریا یاملیس تالوصحم
 هک اهیمیلسكم و اهنیدرف نیا هناو
 تازرابنیا رد ار امش رمع موسود هزادناپ
 یما و هدون فورصم اهزارف و بیش و

 یور یولج رد یراونه هار و .دناهتفاب
 مهزاب نونکا .دناهداد رارق ناساشا كبن

 تداسح دولآرهز رتثین هک اهنآ هه
 اهسانشا ردف و دنارخیم ار ناثلاج
 رواب هدراذگ دوگ راک ار نانآ زا یاهدع
 اسخ و دنراد رارف امش رگنس رد دیلامرفب
 یرنهیگدنز نولش مامت رد نانآ اب داناوج
 سل ار رگیده و .دیراد یعاسم كارتشا

 ارچ سپ 1 تسیث رولعنا دیلوگیم دیئامنیم
 ریپ رکف و ناوج رکف ملبف كي هیهت یارن

 اهیرادیب پش . امرگ و امرس رد یگمه امش
 و اهتشد رد . اهرهش رانک و هثوگ

 رد اهیماکا و اههردب باترپ - اهریوک
 و اهرادرسلیف اب راجنلک و اههحص تثب

 هسه ار هفرح نيا خلت تبرش اهنادرگ راک

 لد رد ار تیقفو دهش دیما و دیشویع

 كيرش مهاب اهیراتفرگ نیارد و دیراد
 هتشرنیا زا یناهر یارب ارچ ینسار دیتسه
 و تسد رودب زره یفلع نوچ هک یئرمان
 راکب ار دوخ رکنت هدیچیپ امش یگمه یاپ

 رکف و هدانفا مه ناجب اما دیزادنایمل
 و تتشت اب و هدیشک شیپ ار ناوج و ریپ
 یعیلكلم و اهنیدرف راک هللختو فالتخا

 درسلد ار لیصا رنه نیا یلصا رصانع اه
 دیئامرفب رواب دیشابیع قانن و هقرعت مخنو
 راک مه ار رامشتئگنا دادعت نیا رگا

 امنیس درد نارازهزا یدرد مهزاب دیراذگب

 دوخ شود زا یراب و هدرکن نامرد ار
 .دیاهدوشگندوخ یارب مه یلاج و هتشادن رب

 مارتحا و یفنص تیمح مئادينن نع
 یتسربنطو یناربا ره تشرسرد هک راکمهب
 دیلآ دوخب یکدنا ؟ هتفر اجک دراد دوجو

 دینکن یفرعم عامتجاب یروط ار دوخ ابش
 یرنه راک زا هکنیا نمض دننک روصت هک
 مه لیخت و راکفا زا دینسه هبرجت مک
 ناناوج امش .دیراد ینیمک هتساوخن یادخ
 دیشاب هشاد هجوت هنکن نیاپ ما یابوح

 نالالد و اهتسارت یئرما یاهرا <
 راظتلا رد اهزرم فرطنآ یامنیس عباس
 رد نادوح یلوتب و دته اهتمرف نه

 هرابودات نیشن هثوگ نایت و بیک
 قالطو اهنرتسو .اهلوک ره و اهجار دارود
 راک نیشلاج ناریارد ار فلتخم كبب یاه
 ,دنزاس اش یلامنیس یاه

 مدرسم رفاح نام] رد هناتخبتوخ

 _ سس

 لابدب هک ار یلاهتآ ام نیمزرس
 دنشاب ینکفا قافنو لاجنج و یرگیچوه
 یخلتتایب رجت اهارجام نیا زاو دندنسبیمن

 بیم رانک ارنآ نایناب و دنرادو هتخومآ
 شاعم شالت و هقالع و قشع رگا دنرادگ
 هدناشک هفرح نیابار امش رگید زیچ هنو

 هیاپ تسد رد داحتاو یگناگی تسد تسا
 دیراذگب رنه نیا ناتوک شیب و ناراذگ

 و تبث یاههلیا ندراذگ نایم رد ابو
 دیزادنا رب ارقافل دانب نانآ راکفااب ماغدا

 و دیفاکشب فقس ار كالف ون یحرط اب و

 دهدیم رس هلان بل هک ار یناربا رگاامت
 چوب یاهوگمو وگب نیا زا یگدزلد ياجب
 ناتدوخ یتیزهب رظا و دهاش شزرایب و
 رنه زا هک نامروثک یاهنیس ما یالعاو
 «بشچرس تلم نیا ینغ كنهرف و لیسا
 .دیئامن دشاب هتفرگ

 نیملعم دیهاوخن اب دیهاوخب هچ اش
 مایپ هک دیتسه الاب حطس رد عابتجا ننا
 هفانل رد ار دوخ یاهمایب و دبراد یئاه

 نیابرادربملیف و نادرگر اک و تسیرانس راک
 هک امش نیبلعتع نیاو دیئاننیم هضرع مدرم
 دنیاتسیم ار نیرفآ یداش یتاکن رتشیب
 تسود زسل ار ناتدوخ امش راک نیش
 نطو و هنافر طیب شیا رعاب تسا دیما دنراد
 یگدنسبو هلاستسیب تایی رجتهک ماهلاسود

 تروصب یرنه روما ریاس و یگدننوگو
 راداو ارم مایلصا راک رب هوالع روتامآ
 هجوت دروم دومن رولط نیا شراگب
 هک یرفن دنچ هژیوب زیزع نادنمره موعع
 دناهدیشکن ایمب ار ریپ رکف و ناوج رکف
 یضیاقرب لیدبتار اهنداحو هنفرگ رارق

 كي هدنزرا نادنمرنه نان رد هک هتسباث

 . دیلامنب .- دشاب هعسوت لاح رد روشک

 ۱یریالع نامز»#



 همجرت اپ رویت مارهب# 6
 وصم و هاتوک یاهربخ نو و
 +لجم یارپ - یئامنیس هن تا

 یناعوبطمراک (۱۳۳۰)لدع یک
 کیراک - دنکیم عورش ار دی

 تبسنو دوب قتع عون كي وا ی
 تئاد یدایز یاه یگتبلد
 : دیوگیم *روپیر#

 یردنضب «یلاودا و نم -
 هک میتشاد هال یتاعوبس را

 دتس دب یلاجسب نامتسد ی

 یاهلجم نامدوسخ ميتفرگ می
 تسرد ام هکی اهلجم . مینک تسرد

 دون یدب هلجم لاحرهب مب
 مطس كشف و بلطمرب یلیخ

 «باتفآ رد یناکملا ملیف

 یود رابنیلوا یارب هژات
 هب تسد هلجم ننا . دعآیم

 ,دندنا وخیم ارنآ اقفروتشگیع

 +لجم نیا یاههرود منکیم رث
 امهفالع , .شاب «یئاوداا شیپ ۰

 ممتسگنیم اهتعاس هک دوب دح

 دوبیر مارهب : اب وتک

 راک نیا ات ميدرکيم فرص تقوو
 , میهد ماجنا ار

 راک "روب یر مارهب»
 هنیسناهج 8 هلجماپار ییون امنیس

 سپسو دنک یم عورش
 شه اب یتدمات و ددن ویپیع

 ِ رکفنشور# ۹

 هلجمنیا یئامنیس هحعص «یئاود»

 نا رییدرس ؟*رایادخ رصانا هکار

 ابنآ زا یپ و دیامنیم هرادا دوب

 ءورگ هی«امنیس هراتس» هلجم راشتنا
 و ددنویپیم هلجم نيا ناکدنیون
 هلجم نیا رد ار دوخ تیلاعف مامت

 ۰ دیامنیم کر متم

 هک مناديمت تر ...

 و مدخ دننقالع امنیس هب دش رولعچ
 هظحلابو قانتا لوصحم هال نیا

 تددت ام لاحرهب - دوبن یصاخ
 هدناثک امنیس فرطب هک میدرک سح
 دوچس ام میوگیم هکنبا و میوشیم

 اسب هتیمه هکلب مدوبن اهنت نم
 لبف یلیخ زا مدوب «یئاود زیورپ»
 بیم امتیس مهاب میدوب مهاب مئاد

 اهملیفرتشیب نارود نیارد - میتفر
 شحیرفت و یمرگرس تهجزا ار

 ه ام قثع بوخ یلو - میدیدیم

 فسیعوت لباقریغو بیجع امنیس
 عورخ مک م ک ادعب هکنرولعب - دوب

 نم و اهتسیترآ نتحاخهب مدرک

 ریو رب ددبد

 هک دون نیا - دوب هدرک فثک

 رتیت ود اب مست لوا یاهههنو

 اهدعب هبلا هک - دونیع ماین

 بطوب رم طح ود نیا هک ميديمهف
 دادرگر اک و هدسنک هیهت یفرعم
 تسا

 هدیشک ج یردنب اع پیئرت نیاب

 رتیدچ حاللعصاب یامنیس هب میدش

 ماست و - ملیف هدنزاس لماوعو ؟
 كب هک دو نیا نابواکجنک

 هج و دوئیم هنخاس روطعچ ملیف
 یاهلیسواهنت سنزاسیمارنآ یناسک

 راستا رد نتسناد رتنیب یارب

 ناهجا مانب دوب یاهلجم میتشاد
 رشتنمرابکی هتفه ودره هک اامنیس
 هلجع ننا ار اب هتفهود و دشیم

 «تیس هب هنبلا .- درکیمرپ اعقاو

 یدج مه دایز هلجم نیا بلاطم

 لماخ رتعیب شیاهدقن یتح دوبن
 رطن راهظنا كياپ و دوب ملیف ناتساد
 اب - تفابیم همتاخ مه یلک یلیخ
 یدایز قثعاباس لاوحا نیا ماعت

 هلجم نیا و - میدرکیم لابند ارنآ
 راد ام رد ار یسیونابیمقوش

 متفرگ میمصت یزور هکنیاات دومن
 مدای « مورب هلجم نیا رتفدهب هک
 نامتخاس رخآ هقبط شرتفد تسمه

 یدایز یاههلپ دوب لپورتم امنیس
 « متفرگ ار اههلپ نیا نم و تشاد
 كشوصهلا شریبدرس . الاب متفر

 مدرک داهنشیپ یتقو دوب «یمیدق
 یاسنیس زا یسلاطم مراح هک

 . مسنک هجرت اهنآ یارب هنارف

 بیئرتنیاب و دندرک لابقتسا اهنآ
 ار ییون ابن راک نم
 هک یبلاطم هتبلا - مدرک عورش
 یلادتبا یلیخ متشونیم عقوم نآ
 لاح حرش لماث رتشیبو دوب
 اهنف ونآ (۱۳۳۱) .دشیم ناگشیپرنه
 هلجم زایتما بحاص «نایتسولاگ »
 اسیس یورسبور «امنیس هراتسا

 تخورفیمیجراخ تاعوبطم لپورتم

 یاس تالجم لابند نوچ نم و

 اجنآ تافوا رتشیب ابط مدوب
 اهدمآ و تفر نیمه نمص مدزیمرس

 مظاک كمک ابوا هک مدخ هچوتم

 ار امنیس هراتس هلجم «یلیعامسا

 یلانشآ پیترت نیاب و دناهدروآرد
 مهارفهلجم نیا ناکددنادرگ اب نم
 نلا موس هرامش زا مراکسه و دش

 ۷ یلیعامسامظاک) عقوم نآ هک ه لجم

 ات هک دش عورش دوب شریبدرس

 هسمادا موادم روطب لاس نیدنچ
 نبا یارب یهاگ مه زونهو تشاد
 . مسیونیم زیچ هلجم

 چیه ام راک لیاوا رد هتبلا

 دوجو نیا اب ميتفرگیمن یدزعتسد
 زیچ و امنیس هب نوچ میدوب یضار
 نیه و مديزرويم قشع نتشون
 نماهدص ات - دومنیم نامشیوثت

 فارطارد طقف یبلاطم هلجم ننارد

 راح حرش و اهملیف یفرعو هیهن

 دچره . متشونیم امنیس ناگر اتس
 یلودوب یادتبا ,یلیخ بلاطع نآ

 ریزو هنیعز اههتشون نامه لاحرهب
 ام روشک رد ار امنیس هک دخ یئانب

 نادضقالع هب و دنریگب رتیدج
 . دوش هدوزفا امنیس

 یامیس اهتفو نآ تسه مدای
 و دودحب طقف ناريا رد یدج

 هک لاسیرک یامیسب دشیم رصحنم
 هتبلا دادیع ناثن پوخ یاهیلیف

 لابقتسا تین هب عقوم نآ مدرم
 نیا هب هک یزیچ اهنتو دندرکیم

 دز هسطل ناریارد بوخ یامنیس

 ناب امنیس رگید الاح دوب هلبود

 . درادن دوجو لکع
 ار امیس هلبود هکیروطنامه

 مهنآشزرا زا داد قلور ناریا رد

 اب هک ار یئاهلیف زونه . تساک

 نآ اپ یتح - ماهدید یلصا نابز
 طو هک هدننکت حاران یاههمجرت

 ماهدرکن شومارف - دمآیم ٌملیف
 یدابز مث! یلصا یادصاب نوچ

 . تشاذگیم منآ یور
 تن و هدش هلبود یامنیس

 ردروسناس یاهیریگتخس و تراظفن
 تیک زا دصرد هاجنپ دراوم یضعب

 . دهدع تسدزا ار دوخ یلصا

 درادهمادا



 مس جی رات هدب رگ رب ملیفدص» «امسیس خب دات مدد ک ذخ دص
 یمشتحمیلع : زا میظنت و هیهت

 دسهنبا نام رد اما , دش لئاق یدح ناوتیمن نآ یاربهکتسا نانچنآ ۱ خيرات یاهلیف رامشیب لیس 9

 ,ایف دص ناونعب ار ملیف دص راکهاشهمهنآ نایم ژاام و دنام ددهاوخرادیاپ ونادواجهیمه هک دنتسه یناهراکهاش ملیف
 میاهدرک یفرحم اجنیا رد و هدیژگ رب امنیس خیزات

 :00درگ راک لاس لوحم ملف مات ۱ هرامش

 وئانروم . هیلبد,یآ 3 ۱ 3 ۳ 1 # هدنخ نیرخآ ۱ ۱ ۱

 رلک هلر ِ ۱ تسا نم لاع یدازآ ۳ 5

 وئاتروخ وکیردرف ۹۳۹ ۲ نابنآ | درم نارخآ 1 ۳ ۱

 ینوینوتتآ ولجنآلکیم ۱۹۹ ناتلگنا نامدنارگآ ۰

 ایول4 ۰

 تودان رب زا وآ ٩

 ردناسکلا لطجم رتسک را ۱ ۷

 تیدپاات اجنیا زا ۸

 تعاس هدزاود عافت را ۹

 ۱ یهاخراهچ یا ما ۷۰
 ۱ اع-تادص# ات

 نرولایفوس- نوتسه نونلراچ تسیلر ادیالا دیسلا ٩" :

 سالگ ادلرک تن سوگ ات راپسا 5

 ۹ 7و وا.گكررآ (هلوتو تنهو یفرب دینس) ۷۲۳

 ۱8 نرق سکوف | راختفا شزرا ۷

 , 3 تسیترآدنیان وب

 ویدار,وا.ك.رآ ید یاهلاس نیرته) 1"

 تفوماراپ موریم مدوح ها رب ۷

 ناتسلگنا 6 هاو دروخرب ۱۹

 و ۳۹ هک یوس هبت زارفرب | ۳

 ریام نیودلگ ورتم روهنا ۱ فا



 یاههنحس هی تسا *هروم» ن

 ك سراب فارط ملیف لن

 تسا ءدش یراد

 نعوس دیدج میف

۲ 

 «نپ یور یناق یکدنز»
 «نتساح ناچ» دیدج هتخس ناوع

 بانک زوبتسنرا* یلو تس

 ها وخ یراب نآ رد یوف لامتح

 مه زاب یدرو وت ربلآ
 نادرگر اک

 بوت لآ» دیدج ملیف 9
 وخ هک یئایلاتبا فورعم نیدمک

 1 نادرگ ؟ یرگیزاب رم

 مامل تیقفوم اپ تشاد هدهم زین

 د هدا ملیف وفا دیدرگ ورب ور

۰ 
 میس یدروس دراد مان *ندن

 ار یرگید دیدج ملیف یدورپ درا
 . دربب نیبرود یولح

 هس میئیق لدشسایسع بنوستاعهبر

 دناسرلاباپب دراد ما «... لیماف

 شختناوجرلیوول وئاپ» ملیف نیا رد
 دراد هدهعب ار یو لباعم

 دلاز» لاسا ناتبا رد

 ینلولناّز» هک درییم رود

 دراد یزاب نآ رد «ناینیتفرت

 تاسدقم «ساربوسیت»
 ما اب دزاسیم مهارف ار یلیف هیهب

 نآ ردهک یداعتاررقم "

 دراد تکر ش

 نادرگرراک "یزیرول»
 یسلیف لاسا ریماتیس رد ینابلاتبا

 (سیئول ؛ و : درالپآ» مان اپ ار
 س رن هک درب دهاوخ نیپرود ولج
 نآ رد «ادنابوکیمود» و پماتسا

 دن راد یزاب

 اب رسهآشام

 رسیپ) و «سروداد اید ِر

 ملیف یلصا ناگشنیب رنه «كنیشاک

 هک دنشاممم بخ رگم زیچ چیهلا

 5 هدننک هیهن «نوسلن ینوتنا»

 , تسا

 نادرگراک "«دولواش لا
 رد . دشابیم "نوملكچلا دیدج ملیف
 (لادرمو نانز ثانجاا هک میلیف نیا

 تسن «ییراهارابراپ» دراد مان

 دراد هدهعب ار یو لباقع

 هک !هراباک)» ملیف رد
 هدشینادرگر اک «سوف بوب)» سوت

 لشیم : دنراد تک ر ش هدع نلا تسا

 «یرگل وج من رگ, توله , دلروب

 رتلو فلار «ربوزمترف



 گن داطند
 است ءل است ول

 هست هل ادا
 ۱ هل اه
۰ 

 رساح لاح هت وس 5

 و «ندع هو تخاس ۸ هاو

 یایرد لحاوس طتف نآ یادس

 نیازک رم . تسا «دافتسا لپاق لامش

 سولاچ رد رایس و دیدج هدنتسرف

 (ینایلاتیا) رهاوخ ود ۵
 رهاوح ود نیب یعطاع يهتسيلد

 هایرام« و (نولد یلاتان

 یف همه اب (كربسرتسا ناژوس)

 ب ندوب یداع ار ودن یکدنز

 دنچ دورو هکنیاا تخاسم لدامتم

 «ایرام» ياودزا نا زا یپ و درح
 (یتوریجومیسام ) «رسناکلا* اپ

 شارآ نزاو هک دوشیم بجوم

 رح وخ ود نیا صاح ین ثن هب رها ۱ 5

 تباقرزوچ یلیام و د

 ماجنارس هک دیآ شیپ یقع ی ایام هک دیآا ش اح

 .دماجن ایم رطتم رخ یتافاعتا هب

 ساسارپ «یتونلام وتریور*
 - ولنورپ» كمك اپ

 * دنمژارف جروت» و دراد رارق

 نیا یاه همانرب لوئسم و تسرپرس

 ؟هنأب داد دهاوخ همادا دوخ راکی

 تسق یرخآ هتشذک هنح

 نویزیولت زا زین «یکلاپشاد»
 «ناولهپ» بیئرت نیاب و دش ارج

 تفای هبتاخ ینویزیولت یاه یر

 .تسا ینقوشوخ یاچ دوخ نیا ٍ
 یشامنیس یاهنلین زره

 هراد یزیگنامغ تیفیک نویزیولن
 اهنآ پاختنا رد یقوذ هنوگچیه

 تسدپ هک یملیفره و دورپمن راکب
 . دنهدیم شیامن دنرواپپ

 همانرورلف هتسح هننکی ۰

 نامح رد ناهیک و تاعالطا یاه

 دنده پایان راتنا لوا تاظحل

 ینادرگراکارملیفنیا هتشون«یسور
 . تسا هدومن

 (یلاکیرمآ) رموه ۵
 زاسلین نیا «ترت ناج»

 رگسید رابکپ راک هزات و ناوج
 و اهتنع مامت اب ار ینارچ هلئم
 شیپ,شیاهسوح و لایما و اهوزرآ

 نایسع للع نتسج یپ رد و دشکیم

 ییآ زا ناندیر و نانارج یاه

 و دیآیمرب رتکرزب و یدج

 قیبطراهتیمقاو رثشیب هچره یارب
 نارکیزاپ ملی رنسنآ و اشفاب نا

 :نیزکیم وب ار ناوچ و
 ۱ »و  نیدراکس نرد» : نوچ

 و ۰ زا
 هزرکی

 و

 (یناریا) یئادف ۵

 اضر 9 دنلب ملیف نیمود
 سدوم یتسو دا هم

 نوافتیلل مدنی ایت كيرح هک دره

 ناکدش لوبق یماسا یواح
 نوچ

 - دندوب روخت

 هنیس» لبق هتفه همان

 بتفزوج *تمدخشیپ# ملیف «برلک

 رد اههنلطخت و اهیکانع

 تینو كوکشم نتشوک هدنهد نان

 ناب تدش ام هک تسا یاهنامرث

 و ایریب ناتسود زا و مینرتس
 ميهاوخيم هلجم نآ رد دوخ قداس
 رصانع تسد تلآ و هبعلم هک

 لاح ره

 .دنوشن دوس و هتباو و دوخنم

 « نیون ناريا * همانزور ۵

 دراو نیون ناريا بزح ناکر

 «نادرمناوج» همانرورولاس نیمهن

 تیلامف لاس نیمتشه و تیپ دراو
 دندش دوخ یتاعوبطم

 هک تل یاهتفح دنچ 9

 ناگدنناوخ «روسم نارهت» هلجم
 ناگدنناوخ یلوقب ای اههراباک
 یازوش هیلعرب ار رازاب و هچوک

 و هدوسن جیب وپدار یقیسوم
 اهنآ رظن راهنآ یارب ار یتاحفص
 . تسا هداد ساصتخا

 رد هک دنکیم تیاکح « دنته
 رد یگدنز یاهتواقش راد وریک

 رارقمهیور رد ور ساخ یاهظحل
 زاغآ همجاف ناسنیدب و دب ریکیم

 هک تسا یاهظحل نیا و - دوشیع

 ءرهلد رد نآپ ندپسر یارپ ود ره

 . دت و یم رس بارطنا ِ

 دوادو«ملس» شقن رد راتخم
 ملیفنیا رد «میرک# لر رد ینیشر

 هئاراار دوخ یئانثتسا یاه یزاپ
 , دنامیاد

 - هنارف) نونج و قثع
 ( ایلاتا

 ( ناینیتنرت ینولناژ) در
 هدننک اوغا یاح هبوسو لباقم رد
 شرسح (نیلوااوا) یوص رتخن
 رد یاپ زا ( ادیجرمب ولولانیج)
 هه اپ یو یقطاع هطبار و دیایم
 ددرکیم ینامابا شوختس ضرس

 ندرم قثع زا

 دج ملیف نیرتداوجو
 ناتسود

 ته ملیق ننرت لایخیل 1

 دنفایم قافتا نارگید یارب طقف
 لیف نیرت رادهمادا مهزاب 6

 ها وخ رطاح هتنه ]

 دف نیرتهدخ تازاجح

 تنه ملمف نن رتیگداوناخ

 ته ملیف نیرت یهنع

 اب و ) وررپ نز ورک شیشک
 (یکعلاب

 ملیف نرتدنپ دقتنم

 وبولویر : هتمج

 ملیف نیرتدسپ یچائامت
 ها وخ رطاخ اضیا : هتسه

 ,ب زومایب اریلامنیس یاههقح

 دباهدید اهراپ دال

 یاراد اتاذ هک یئیش هدرپ یور رد
 یلعوف ؛ زیم دننام تسیل تکرح
 و یزیمور عارچ
 ملیفنتف رگاب ار لمع ننا . دیآيم

 دنهدیم ماچنا یرداک كتاب هقیرطعب

 هژوس زا ملیف رداک ثاپ ادتبا ینعب

 ۹4ًُف

 رد تکرحپ

 ر دوح یحوز

 تلاح نیا رد

 نیا نیب یثلثم هطبا
 نیبرودراک تاناکماابیزاب اب نژ

 تسا هداد هئارا ار یئوت مرف

 جاودزا یاهملیف شان 9

 ناتسود (یکس یدمک ) یلیسس

 یکسورع (ینانج) دهاخ (یقشع)
 یاربطقف ( یئارجام) راد یالاب
 ( یقشع) دتفایم قافتا نارگید

 یدمک ) وررپ نز ور مک شیک
 (یعامتجا) ۳ ناتسبات ( یکس

 هتشذگیاه هرامش رد اهنآ حرش هک

 نانچمه تسا منع دراد همادا نا تسا



۲ ۳۳۹ 

 9 رو

 نیع زد تایلمع یرس نیا ماعن

 بیم هتفرگ یصوصخب تباث لاحرد
 هک یتهج رد ار هژوس دعب دوخ

 ناکع رییغت دنک تکرح دنهاوحیپ

 رسییغت رتع یتناس كي التم) هداد
 رداک كي زاب و (دنهدیم لحم
 بیترت نیمهب دنریگیع نآ زا ملیف
 یاهتنا لحمات ملیفكت یدایز دادعت
 رد و دونیم هنفرگ هژوس تکرح
 دسریم رظب روطیا شیامن ماگه
 هدوس تک رح یطوقای زیم الثم هک
 .دندرگیم دوخ رودب اب و

 ملیف هیهت یارب شور نیمه
 ینعی دوریم راکب «نوتراک» یاه
 هک هژوس كي هنلتخم تالاح زا

 یسلاوتم یاه ملیف ثكات نتشادرپ اب
 ناشن ارنآ تکرح هدش هیهت الق

 هک یئاه ملیف رد زین و دنهدیم
 یزاب بش همیخ یاه كسورع زا
 هدافتساقرط نیازا دنوشیم هتشادرب
 . دوشیم

 ملیفهیهت یارب شور نیا زا
 دوشیم یدایز هدافتسا یشزومآ یاه
 ندز هناوج نداد ناشن یارب الت

 تعاسره رد هک تسا یفاک یهایگ
 دوش هیهت هایگ زا ملیف رداک كپ
 لمع مامت نویسکژورپ عقوم رد ا
 ناشنهینا دنچ فر رد ندز هناوج

 مزسلتسم لمع نیا یلو دوش هداد
 ندرک فرص تقو اههتنه و اهزور
 تیم نداد جرخب هلصوح و ربص و
 , دشاب

 لمع نداد ناشن عیرس یارپ

 قیرط نیا زا زین قوک و فوخ
 هک دوب هچوتم دیاب دوشیم هدافتسا

 اب :راد یالاب یکسور
 یئافص اضر و یفیرخ ناريا تکرغ

 نودیرفتکر ثاب :ناسود
 شیاقفر و دازخرف

 تک رشاب : یاهراجا درم

 ناجرم و یدحعیلع یدهع

 اب : بش همین رد لادج
 یزیربت سابع و كيمانيد تکرش

 تکرش اب : 4۳ ناسبات
 روکنک زا سپ اههچب ورپ مامت

 تکرش اب : هاوخرطاخ

 ایدا و ناویک
 :دنتشاد مد اهنز هکیتقو

 نربا تک رشاب
 :دمآ ناراب زا هک یدرب

 ناینشور و یریم تک ر شاپ

 تبقارسم و تقد اب دیاب تلوهس
 مامت و دریگ ماجنا یاهداعلاقو

 هیهت لییف را همزال یاه ینیشیپ

 لسعب هریع و مزال لیاو یر

 ندنبارخو صقان اریز دئاب هدما
 هجیتن هک تسا یفاک رداک ود یکی
 :تکر حو دنک بارخ الماک ار راک

 زا ار دوخ یلصا و یعیبط تلاح

 یگدنز و ملیف : زا

 تافا رتعا

 میوگن هک مراداعدا مهژاب 

 یمقاو نادرگراک اهنت نم هک
 . مته

 نایکیچاخ لوماس
 هنیپرنه هکنيا زا لبق ۵

 مته رادرهوش نز ثب مشاپ

 ماکشوخیرز
 یئامنیس یگنرب نيا زا ۵

 متسین رامرش

 دریا

 جاودزاءام ود نياات را

 مهاوخن رواپ ار قثع رگید مدرکت
 یگدنز هک منکیم لوبق و درک

 و ریوزت زا رپ و چوب و چیه
 : تساهر

 ینشه ارث
 هک مدقتس اصضن نم

 یلانبیروپ

 تاعوبطم یالبال زا

 دارهت رد شوگوگ
 هکن آای و دنفاین یقافتا رکا

 یناریا ریدم «كیشرآ# هتفک

 تسرددص شوک وک یاه همانرپ

 نیمه رد «دشاپ تحص هب نورقم

 لسنبوبحم هدنناوخ شوک وک هتفه
 هپو دوب دهاوخ نارهت رد ناوج
 هدنلاوخ نیا ماجنارس بیترت نیا
 ره زا شیپ یتسار هب هک ناوچ
 ؛نساهدیشک ترارموجنر یدنمرنه
 رد نطو زا یرود اههاع زا سپ
 شارادفرط نیبرد و دوخ هناخ
 هب برق لامتحاهبو دوب دهاوخ
 باریاهپ دورو زا سپ زور ود نیقی
 + تدملالیوط دادرارق كي قبطرپ

 هب باپرا یاههراباک زا یکیرد
 . تخادرپ دهاوخ همانرب یارجا

 دنکیم هفاضا یوار
 تکزاب هکنآ دوجو اب

 نیا نارادفرط « ناریاهب شوگوک
 لاحشوخ تخس ار ناوج هدنناوخ
 داح نیعرد یلو ؛ تسا هدرک

 یتخسب زین ار رگید هدنناوخ دنچ

 نسا هسچ . تسا هدرک تحاران

 نوباک

 نز هب ام یامنیس رد »ب
 نکنام كي و ثكسورع ثاپ مشچ هب

 تخل تحار هکنیا چپ دنهاوخیمن

 ,دصقربو دزیرب راوطا و ادا و دوش
 باسح هثیپرته اب نادرگ راک رکا

 رد ارتآ یفالت دشاب هتشاد یاهدرخ

 دروآیم رد شرس ملیف

 روردز

 ؛ داورش را
 یتراجت ملیف نم یارپ ...

 . دشاب یرتح ملیف دناوتیم مه

 : ماس هلاز
 هشیب رنهكي ناونعب نم ... س

 امنیسب تسا یهاتوک تدم هک نز

 هسچ منادیمن زوته

 «۱۱» مته «یژانوسرپ*
 روصمنا رهت

 ۰ ماهدمآ

 : یتنهب ابر

 ناریا رد دینادیم ,.

 + شوگوک بایغ رد ناکدنناوخ
 هب دوخ یارپ ار یمکحتسم عقوم
 تمجچ نیمهب و دنادروآ دوجو
 تگ زابادایم هک دنراد نآزا سرت

 هطلاهنآ ینونک عضو هب شوکوک
 , دنک دراو

 (۷۸ هرامش) نا ون اب تاعالطا

 دوامهششرد راتخم یقت

 یدازه
 ملاعرد اهلاس هک یمیفر نسح

 نتشون اب و هتشاد تیلاعف رتاثت
 هکر چ هب «هبیرغ» ملیف یویرانس

 تسویپ ناریا یامنیس یاهتسرانس

 هب ار یدیدج یویرانس یگزات هب
 «یئالطرسهک هدروآردریرحت هتشر
 ساسارپ ویرانس نیا و هراد مان

 هرهچ یدازهب نویاسه یکدنز
 و هدیدرگ میظتت لابتوف سانشرس
 شقن هب راتخم یقت تسا رارق
 ه هدرک رهاظ یدازهب نویامه

 (۷۷٩«رامش) هایسو دیپس

 دز

 یمناحیلع و دایص زیور
 1 دندرک هک ران

 یسلام تسکش زا دمی میدینش

 رد دایص زیورپ ؟راکتساوخ» ملیف
 هیهتءار رد ار شیراکمه دراد رظن
 ودیامن عطق «یمتاح یلع» اپ ملیف
 «ناخراتسه ملیف رد تهج نیمهب

 رارق راگتساوخ شیابن زا لبق هک

 ر 0

 : دننکیم رظن راهظا نا

 و یراکچیه وا زا و دننکیم هاگن

۱ 6 

 لاس یاهلاس هیاش ماهدش دعتعع

 دناوت یسراف یاسیس و دردگب

 دیو مای ط ارم

 روصعدا رهب

 و یئانح ار

 از یئوچرهم اتحص
 تسا لاس ود وا نینکن الصا هک

 نص دنکیم راک یچتسپ ملیف یود
 لاسود دیاب ارچ ملیف ثكي _ممهتیمد
 ؟دنکیسچ دراد زکم ؟ دریگب تقو

 تسین نادرک راک هک مه یئایمیک

 ملیفدنچ یلاس دوب نادرکراک رگا
 هکنیاهن دزابدندرکیم داهنشيپ واب

 یزاب یتراپاب مهنآ ملیف كي یلاس
 . یقوئو زورهب

 امنیمراتس

 هتشادن یمهس « دشاپ كيرش دوب

 هتشاد تحص هعیاش نیا رکا ۰ دشاب

 ءارهمین قیفر ار دایس دیاب « دشاپ

 یلام نایز نآ هک دنچره تناد
 دوشیم لاحرهب یاو تسا لکشم
 همادازاتع ندش ایوجو یرکفمهاب

 تقافرهکنآ هن دومن یریگ ولج نآ
 ررضتم رابکی رطاخب ار یراکمهو

 ۱۱ دز مه ندش
 (۷۸۷ هرامش) اصنیس هراتس

۳ 

 یاع رادید لابندب ...
 رازورف جاودزا رارق « ناوارف
 «یهاشتل ود»اب امنیسسانشرس رگیزاب
 رد نازورف نایفارطا . دش هتشاذگ

 یسورع ینیریش ندروخ راظتنا
 و كنچ یهاشتلود ناگتب و دندوب
 راگنربخ هک دندادیم ناشن نادند
 مانبیناوج تفای عالطا ام واکجنک
 لد رد ار یهاشتلود یاج ؟«دالوپ»
 هتشذگ هتفه . تسا هتفرگ نازورف
 دندوب ناهفسا رد دالوپ و نازورف
 زاغآ یرادرسملیف تازاوم هب و

 نبا . دنتفرگ نشج ار دوخ یتسود

 ریز نازورف ؟و .ما .ب» اهزور
 بک رم نیا وا و تسا دالوپ یاپ
 :ک اجره دشکیم ار نینهآ
 بسیلرت نییدپ . تسوا ها وخرطاخ

 ات یهاشتلود و نازورف جاودزا
 . تسا یفتنم یوناث عالطا

 ناونابتاعالطا



 «ماس هلاژ » بلاج و یندناوخ هبحاصم هست
 3 9 ۲ دیاهدروآ یور امتیس ه تحنبات یلامس هورگ ننرس وقف شه ینا هم

 نخ نت كایفیساپ .ناریا.لاسر وین وا

 رشد سر دسر |[ یوفسیت.لاتسی رک .باتهم.
 2 3 2 تب 5 ۱ حب ۹ دارم سیل هیس رب 3 انداس

 کس .نوراک .ایرد  وکانوم
 مه و اه ارت شو زاد

 هک مياسرپ هر
 ی و یربه هک ۳ ۳ ت یسک و دج# مرگ رس ۱ بم دم ردنح ملش تب

 دک یتاسنه تماي زوطب و ی

 کیاب .یرافغ نیمس. ناهرآ
 ِ هشیپرنه نیرته . تسد ناتشگنا زا كیاخ ام بوخ یوملبت . هتسارآ . هل کج

 9 اهپا نیب رد نم دنکن حب ۰
 نایربصن یلع : ماس هلاژ هشیپ رنهكيناوتمب ار#یئانب ی ۱ تکیدابسا ) شخبناوج

 گیزاب نیرتهب نم هدیقف ریذيمم بوخ | :
 پ هک یملیف نیلوا : یناشا# 1

 ؟نرباای نازورف
 رطاخب یلو . دینسه رازپب هناخ ۱

 ناتسود , دیپایپ و

 ین رداق کره یلو دننک مک امشب دنناونپم ینحارب

 گی

 ۰ ۱ ها وضيمنأتا
7 

 دپ و اه بیم می
 رهش ت تب 1 دینکیم رضطنف رس

 ۰ 9 

 ۳ فاش قفف رد وش



 هدننک مرگ رس 9 یئاشامت ءابی ز  كنشق ملیف اب ناطیش سامت

 یراصحنا روطب- هتفه نبا زا

 ۰ دادرگر اک هک دیراد عالطا « منک زیاو

 یسپ» نم لباقم شقن نارگیزاب یروز تئیه اینح : ماس هلاژ ۰ یامه میس :رد طقف )تی مو یوم
 ۷ ِ كاسنابد و لوس یراع , دراپیش هب ناشزیاوج هک دنتشاد یلیالد

 ریظنیب لاقتسا اب هنایم رواخ مامت رد هک یملیف : ارهاظ یلو ... دته "اکو نم هنیقب دندرک مي

 تسدبار اهشورفنیرتالابو هتشگ 9ربور نارگاشامت هیکر تقافتا نامه دراد مه اینا وشن یزابیتراپ راک نيا رد رک
 * یا 9آ یرگید ءدتک هیهت هک ارچ دنفایم مست رتیپیارپ راک نیرته نیا ِ

 "بسا هدز دواصتددید اب : ملیف شاامن زا لبق تسا ناريا رد

 یارنارم «لگسح نارگ و داج» منیق مهابتسا یتدم الاح یناشاک

 «مهدراهجی ول مسلیف رد یراب ناتواصق میت یم تحس

 مامتاب لوفثم الاح و درک باختنا تسا هنوگچ س
 ۰ ۰ َْأ ف یاه هحص .د خآ ندنابر : انا امش : مان

 + ر خاص نیر
 ,قاصلا حدو,هطابا یر. 5 ۱ منه «مهد راهچج یآول» ۳ ناتیاههرح دیته رهاطعت زا
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 و اب دلرتشم دزاسیم یملیف «لگنج یاس
 ِ 1 ۲ 7 6 باخشتنا « رکیب لوراک» لیافم هچ ناترسه و دیراد لاس دنچ هو ی مو زلثت مچ ۳ شقنرد یزاپ یارب مهارم و ابلاتبا هیئلوگب دیناوتیم : یلاشاک

 ینابلاتبا نادرگر اک ادوگ و هدرک بش یرص یندنز رد ؛ر ین

 نارگ وداجلا ملیف زا یتعسق هک زین ُا 2
 سما نیا اب ؛ هدبد ار «لگنج نسهب ۶ رد س : ماس هلاژ

 ر ل 2 ۱
 ملیف نئا رد ؛ تسا هدرک تقفاوم یل دنر لاس نیمراهچ و تسیب هاع

 ی ۳  ۱ اشاس مابپ دنزرف ثاپ رکنس دراد ما «یناطیش ساعت» هک مجاودژا لصاح و ,نارذگیم اد 1 ۱ و منا ۱
 یزابزیل «ناکلاب !دبرولفا تسا مین دنزپ تس ۳ 4

 یسابساباصب رگا لاح رهب , دنک نوچ مرهوخ و ۱ ی 2 مننمقالع «ر
 یاب مراد تسود . دیراذگیمن | تیلاعف هک یدحات تسا رکعشور
 ۱ ٌأ نامیک هداوناخ یگدنژ هب نم یرته
 ۱[ یس هیک رت لثم ایناپا رد هکنا بلمل

 طقف ایلاتا رد . ملک یزان ملیق نم راپ و .قوشم ؛تیمه تر
 ِ تسا هدوپ

 مشطم نتوچ ۰ منک یزاب ملیف هب

 هعسوت مراک دور یلیخ ؛ نآ زا دعب

 درک دهاوخ ادیپ
"۳۳۳۲ 3" ِ_ 

 هکنآ ریظن ابیرقت یرتکاراک دوشیم داب لیلدب یاهیغاب_ناوتعهب

 | یتوافتاما .میدید «ناسآ هعطق حنباا رد "نوملوکین كج» زا اهگر ات

 هدراد هباثم یاهرتکاراک رنکاایو نولوکبن رتکاراکاب ۷رموهلا هک
 تسا یگداوناخ یرالا-ردپ متسیس كب هرادا تحن زونه هک تنآرد

 هکر ویوینهاب و «وکسیسنا رفناشا هبو دبوگ

 ملیف شرازگ

 دل رت ارشرهش دنک
۰ 3 

 قول ییبصیما کنربهس :عقر ! کیه غیط:نن کیزم ۱دیرخدیحو ,>ریلهریم | هدسهع زا «یلاخ یاهسجو «نادمچ كيو راتیگ اب اهت ام 2
 هتشر ثكي دهاش رگائامت ,هناخهب یو تشگ اب رد .دنآیمن رب راکنیا

 یاهسوقو شک .اهلن نسب هدشع فالتحا لثم یرا رکت الماک لئام

 ۱۹۳ لوصحم مانتیو كنجهب هلبح ؛ردخم داومهب ناناوج دامتعا ,هناناوچ قتع كب

 1 3 ۱ .دوخیم اهتمیف شبا زفارد كنج نبا ریثاتو
 « حابص»مرگ یادص ابارریذپلد یاهگنهآ نیرت دیدج 6 «دنتسه "مد لیلحت الف»و يرارکت هشلایف للاس یا اهن
 1 ۲ دا ثم هدننا یرا رکنی یرا رکن مه اهنآتخادرپ لکش هکلب ۰ ۰ | رکنیاههنحصنیالباقم رد .تسا یرا ] تخا 

 .دیونشب ملیفنیارد رصمروهشم هدنناوخ | ازت حصر :دنک یم هجوت بلج یعارتازو ملیف هنحص دنچ
 مسلیف هیماتخا سناکس زن وماتوشلنج هیع رموه هشکی

1 
1 0۳۳ 

 ۳ هح هص ۱
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 هک یهجرت و تبع همهنیا زا
 بیم یرازگساپس دیراد رنح وملیمب

 نوچ یناگدنناوخ و ناتسود .مینک
 داقتا :بلطم لاسرااب هک دنتسه ًامش

 وملیف هکدنوشیم بیس یتامحار و

 ادیبتسد یرتءهزات یاهقیفوتب_رنه

 اش ملیف دص پوخ بلطم زا .دنک

 مينکيم هدافتسا هدنیآ هتنحه زا
 رنه تاحالطصا بلطم هک میرظتم

 زا سبات مینک تفایرد ار امش متعه

 هدیزگ ربملیف نسبلاطم هلسلس مامتا
 نیا دیدرت نودب مینک زاغآ ار اهنآ
 هک دش دهاوخ بس ابش هحوت

 زا شیب رنه و ملیف ناک هتناوخ

 دوجو یدروم ره رد تداسح

 تصحسبو دیشابلتحاراندایز

 دننک یم تقلاخماشابهکیناک یاح

 یئاجک ره رد .دیتکن هجو

 .دراد دوجو *دی» و «بوخ»

 نسح - لیعامسا یلع ناباقآ
 رادوت رب

 زیاوج یادها نثچ رد
 یرایسب یهتنم «متشاد تکرش ساپس
 تسرف هک تشاد دوجو اهراک زا

 نویزیولتنیبرود یولج ندش رهاخ

 ملیف نیلوا ۲ .دادیمن نیپ ار

 مدقم لالج لقتم روطپ هک یلیوط
 دوب هناوید هس « درک .یتادرگراک

 رسف رد نونجم و یلیل مثین
 .دوب هنش هیهآ نیریش

 -روجناص ی

 هحعص لودج هتعحره -

 و هننرب هد تاقپاس
 ابآ هدترب ۱۷ هتفه رح زیل هدزیب

 هلحم 5 مزل

 نیبأم یفلیم وبردس ثپ یارب

 تخادرپ لایر رازه تیو

 هنهمبهچو نیا تخادرپ هک دوشیم

 ناتساد كي یارب . تسا هدننک هیهت

 یوبرانس كينآ زا ناوتپ هک پوخ
 شیب دروآ دوجوب لماک تسیب زا

 .ددرگیم تخادرپ لایر رازع

 زورون صوصخم هرابش رد
 « ميتشادن نایدهم جریا زا یکع

 سکعتسا امش رظن دروم هک يکكع

 .دشابیم یعاحش نح

 ایوب رطج 91 «ولمآ
 كي - هل زا رارف یارب

 :ردطقف هتفهنیا زا

 ریایما امییس

 ... زیگنا هرطاخ و دننام یب یملیف .... یگد ادلد و قشع زا یاهصق

 رصوصخم هزامش یقوط

 حب بسخع هرامش .مید گن

 # یارب و درادن

 ۰ لیلد ,سوصخع

 ۳ وتیم 1

 دی اسرا هنشش لطاب ریمت

 سا رتهپ دنچره ,سأاپس هلسم

 < وش حرطم رکی

 ,بسک ناونع امش یار یاهلثم

 وب نآ همان نآ جرد زا فن

 هم هحاصم مامت رد نریا مناخ
 

 مد رم دندوب هتفف دوخ

 ميناديمن نارپ هوالع و دناهدرث

 لئام هیح هرابكي یلصا هچر

 دوخخیردیب خیت مد زاو هدرک یقن
 یار ساپ .دندوب هدنارنت

 سا رت سنعم و رتمهم یزیچ ره زا

۲1 
 ب قالخ یورین كي ا 7

 الاح ميناديم دوخ تکلمم یامنی

 ءزیاج نریا ماخ هکنیا مزب
 زیچ همه هراپكي , دن اهتفرگن

 نا قح دنرب نیب زا دنهاوخپ 1

 ,هدرم هک دوش هتفگ ناشیاپ هک
 نوگچ دنته ناشا رظن دروم

 دننک یم تواضق وا ءراپ

 ی



 اب نادرگراک كي دلوت راگر
 دیو ناريا یاعیس رد ار روعت

 ملیف نیا رد یو. هچ . دهدیم
 هبییس و ریدپلد بیجع یشیارگ
 بسچلد شلیف . دراد یفارگع قاو
 یچاتامنهک ینعنادبتسا نیریخ و
 هب و درادیع هگن یضار ار نکس
 نادیعینخس هب رکو چنسج یچاتابن

 اب نینچیه و دهدیم یریگ هدرخ
 لوقب یتاضیب هکنیا هب هجوت
 دیوگبغورد تسا هتساوخن شدوخ

 یراگر ناوتیم ار راگر

 بعفاوتسا یلامن « ملیف . تشادبپ

 یناگدنز زا هثوگ كي زا هناسب

 اباس عامتجا مدرم زا یصاخ هفط

 یرهاظن تایصوصخ زا یریوع
 یاکعنا و نائآ یتطاب انایحا و

 لباش رد ناعمدرم نایه هیحور
 ملیف ناتساد .. دندنبیم هچنآ

 كي نایرج و تسا لیصا و مکحم
 ا!رچاماب رهث بوج رد ار ناتسید

 قاعتا شاهزات ملعم یارب هک ییاع

 نآ تخادرپ . دنکیم وگ ز اب .دنفایم
 تسد كيهاتوک ی دراومرد زچج زین

 زانوس رپ یلاعیب اما .تسافیطا و

 تهج كي رد ار دوخ ناساد یاه

 . دهدیمن شرورپ نییعم و تباث
 هب مينکيم هراثا هنومن بابع

 مییاوتیمن ام ؛ ملیف نز تیصحت
 مناح رتخد كي هک مینک لوبف

 رد هک یرتخد مهنآ یرهش بونج
 یوزنم رتخد كب ار وا ملیف دادما

 رتقد هحص رد مينييم بوبجم و

 رد اهنت ملعم كي ططقف هک هبردع

 هار ینادص و رس نانچنآ تساجنآ

 یاهناهب رج هب انایحا و دزادنای

 دشکننیلاپ ار دوخ رداچ دنک یعس
 یاپو دیآ شیپ یتیعقوم هکنیا ات
 !دریگر ارق رداچ یور رب ملعع اقآ
 زینملعع اب نازومآ شناد راتفر ,رد
 هب یدحات و دوب هدش قارغا یک

 ردو دنک بلج شرتخد اب جاودزا

 یاقآ میبیبیم یتسق رد هحص نی
 بیمادا یاهنایماع دولاید ریدم

 یاهتسق هوالعب تمف نیا و دک
 هتشذگ ملیف شحب نیا را یرگید

 یسیرک ملیف زا یوریپ هکنآ ز

 ملیف نیا یارب دناوتیمن « .تب

 شخن ن
 هک ینایرچ رد ميسييم ملیف را
 هچو پلج رد شناح و ریدع

 شو یتمکح یاقآ

 یگز يک اپ لبس ار ناراب رگا
 روهطوخ اهیکاپ ملاع رد « میرامگب
 .تسا كشف یلیح هحسح ننا و تسا

 نایاپ زا یب رترورغم و
 نآتایبرجت و تاشیامزآ هرود كي

 لمق وا ؛ دبوگیم كرت ار ناکم
 اب املس تاک نآ هب دورو را
 هدیدرگنهجاوملیبف نآ زب یتاقافتا

 دراوم نا رد نیارب اب و دوب

 سپ نوکا یلو تئادت یاهب رجن
 نآ اب هزراسع هار نتفرگ ۱ رف را

 تیم ادو ار اجنآ تداوحهنوگ

 هاوجاد هب ملی نام رهق . دیوگ

 رب دشت مس

 و مک یم افتکا دح نیمه هب ام

 . مته وا مود ملیف هارب متچ

 یمرک رکا یلع

 تخانشان ملیف یساس

 ملیف یاه تیصخش رثثآ ندنام

 رد  نامرکراک یمک ردرس و تس
 هک ناگیپرنه لیف یتامنهار

 دروخربهب میت هجوپ.دروحب منیعپ

 هک رفاک و الط نسح هتسد و راد

 اپ و هنفرگ لکش یتسیتزا یلیح

 قناوسجو جیهب نامز و تیعقاو
 . تین

 صعنزا زاپ ملیف یویراتس

 اهژانوسرپ و تسا رادروخرب یثاه

 بیم دنویپ مهب یدادرارق یلیخ
۱ : 
 هفن اونی یروس زا ناوتیم هک _ت

 و تسا سیون هرطاخ تفلک كاپ

 رک دایدوشیم رفاک یکدنز دراو

 هی عولش ناتساد متح روطپ و

 بیم ی امن دوخ لاچم نادرکراک

 دهد دهد

 ییوخ دید زا ملیف عورش

 نان یفنع ادتیا تسا رادروخرب

 تشتروسب دمپ هک دوئیم هداد

 داژآ نادنژ زا رفاک : دیایم رد

 یروس یاپ در ندخ !دیپ اب دوی

 رفاک هک مينيبیم رفاک یگدن ی

 دنکیم پاختنا ار یئاهتت رتنیپ

 دوخزا دنحم یسانشزاب ثاپ نیا و

 رتكيرات یاح هنشنک یلو دشابیم

 ندرک دایز و ۳ و لاح زا

 رد دوز یلیخ ب یلعف تیمنو
 هتشذک شرس زا پآ هک دباییم

 تقن زد و دوب دهاج و تس يیئيح

 ایدیدیدنسپ ار یملیف رثا ییو

 و وجتسج مع ار دوخ ب لنع
 دیئامت وئ ۳

 : یروای - ۱ یاقآ
 بین «یلپت# ملیف رب امش عن

 رد و دوب رصتخع و و ِز

 ملی تاصخشم یرواح طقف مفاو

 تایصوصخ هن - دوب

 :دهشمس دنمهرف دیع- یاقآ
 ا هک یلاه دقن مامت

 پاچهلجم رد میدوب هدرک تفایرد
۳ 

 مح ام رگید فرط زا و تسا هدش

ً 

ِ 

 یئاضیبمارهب یزوریپ زا امش لثم

 نا رهت ملیف هراونشچ نیتخن رد
 ملیف لاویتف رد یناوقت رصان و

 اهیزوریپ نیا و ميلاحشوخ زین و

 ناریا یامنیس تیئاقح هناش ار
 ميیاديم

 روبناکین زورهب یافآ

 «دیشر»*ملیفدروم ردامش رظن

 یور دوپ زیما تناها و دنت یلیخ
 دیئامنیمس مینک یم هیسوت رعن نی

 ار ناعروظنم نیت و رتلدتس



 ینارنا اهوبلس بولق هدننک سخت مد سی وجم هدننا وخ

 ..دوخلاکی زوم راکهاش نمود رد با «هلا ونا» میلبف زا دهن

 : یاهامتیس شما همان د

 نامک نیگنر-ودیل.دن وهش-سک رز -ایسآ
 -ایپملا - اکسوت -داک راساپ - هلاژ
 -هزوریف- انادنام -قرش - کلفخرچ
 ظفاح- اناید و تکنوامنیس نیوباردو

 اردف یساکعویدوتسا ۷) ٩۳
 ۱ ۳ و )ی ۵ ۰

 ریل و رف . ی وربیم . یر اهغ نییهیس : تکرتن+
 یسواط ۰ یقشع. یلضخ ریما

 روثک نادنمرنهو رنه و ملیف هلجم ساکع
 ضلت شوروک هاگشورف زا رتالاب - یولهب نابایخ

۳۳4۸ 

 4۴ هحنح



«۱۳« 
 دیابیم همادا هک یاهقیاسم

 ] «هدزیس» هعیاسم دیدج هرود دروم رد یحیصوت

 - لایور - لیو رتما تر مش تم
 نمی .میحد همادا یکتفه تروسب مود هرود رد اره 6
 ِ_ک گتفه روطب یزیاوج و هدرک حرطم تالاوئس زا یکی هتفهرهرب

 هم ۰ ۷ ۱ هم ناگدنیوت یاروش رد ارم نیا تلع نیمه میلان 86  نر و - # 3
 دنا ي  ّ هیاو هبومن نیما ار نان ناو تن کن

 4 وخ عالطاب تهج نیمه . ميلاد زاغآ ص6 هم ۴ ۱ ۱
 گتفح یماصتخ احم وس بس ةقمام هتفه ی هک ینناس یم

 دماوص هتمه  *ّ " ام سیا زا

 ه
 «هلامب راک ایدالک » ینابلاتبا بوبحمهراتس ملیف نیرتهزان

 حیرات هتشذگ یاها رجام زا یخبرات هثداحرب و مرگ یرثا رد

 هسنا رف

 ددع ۴ - یچم تعا- ددع كي زا تسترابع ام یگنهه زیاوچ

 صاصتخا اهناتسرهخ اب نا رهن ناگدن رب هعرف مکحد هک سیوندوخ

 ایناتسرهش زا رثند یارب باتک دلجه اهبارب هواعو تفاب دهاوخ

 دهاخ هداد صاصتخا نارهت زا رفن ه یارب اس زل طبلب ۵ و

 . دت

 تاپ امنح دسریم تافپاسم هحفص یارب هک یئاهخساپ هیلک

 5 هکیناک .دشاب هارمه هدش لطاب ربمت لایر

 یر ملایوراکایرولک | | ۰ 7
 اهاه : ام هتفه نیا هقباسم كنبا

 دراقاک ۰ و پوکسامتیس هقیرطع نزن ار ینارتا نا
 ۰ 4 ۴ ... اخیلژو فس ریظن هاب هدش هتخاس

 زی ار کج. یرنا کهرتیپ : ترک و
 ثانیاو میدوس یفرعم ار مهد و مهن هتفه ناگددنرب هازق ته لیون ناج. کالا و یالیا

 یفرضه دناهنیدرگ باختتا مهدزاپ هتفح هدن رب ناونعب هکیناک

 , دن وشیم

 قداص - یچم تعاس كي هدنرپ ناهفسا» یمشاهیب لوسردیس
 ییوندوخ ددع كي هدنرپ *جرک» یمارهب نم «نیوزق» باهش

 ام یدالوف اضر  خرلگ هقیدص - ینسحم رقاب - تفتلم میها ربا
 - یشطل احر - ینایفدص رقاب - یدیمح نسح ب یمشتحم سایع

 طیلب اپ هدن رب «نارهت زا» هرببش نجدیجم یدابآ رقاب ما رها

 لامج - «زاوها» یرقاب رهاط - «زیربت»# یدمص دیمح امیس زا
 ینالصم میها ربا «ناگر گ» یمیرک دوصم «تشر» هثیبتقادص

 بانک دلج كي هدنرب
 ,دش لاسرا یشرافس تب طسوت ناگدنرپ زیاوج

 و ۳۸۵ )ودح ناگدنرپ زین اجنیا رد تسین تسانمیب نمش رد

 ميئامن یفرحم ار ۹

 ۳۸۵ هرامش لودج ناگدن رب
 مارهب - یتحالف لوسر - یتمارک رقاب - یماره

 لیعاسا (روباشین) یلسوت اضر نارهت زا یمشتحم دیجم - یرهشوب

 (ناءابآ) هدنزورف هرهش (ناهفسا) یناحیلاع دمحا (دنوامد) یئالصم

 نم

 (زا ریش) یدیون نزژیب

 ۳۸۲ هرامش لودج ناگدنرت
 بس یضعر دیمح - یژاریش رقاب-یقداسكنهوح -شزورف یلع

 ناثخد هلیمج (زاری) یداهریم ندال (نارهت زاز نوگرتآ نیس

 زهره (روباثین) یرهطمریم اضر (دهشع) یلکوت الیهس (زیربت)

 - سس پس سس (جرک) برق



 نه + ملی هنجحای 4

 دیش باصح

 رد هک دون یملیق هبقتت مادفا ۱۵۷۱ لا رد

 دن ریم جوع یراس قیفو « ینع شتآ# نلاوعاب ملیفیا
 تسا هدروآ تسدب هنایم واجح يا

 هتیمه یارب قشع نیا هلمش هک دن

 لئ وماسوتفگ ماللس كل رمب یبآ مشچ

 فو زیکنام طاخ
۳ 

 دبی! رد

 لف لاسج اروا هک رضع یاس یایرو فو ره هراس حاص

 نا رهت زا یهرم ملیفرد نیدرف راک رد

 زا دنت رابع ملیف نا رگیزاب ریاسو تسا ملیف تضخن

 میها رنا مهتلادب - یفاح

 یرص دیها ملیف نیا رد

 ین رگیزاب ببدرک هدهاتم

 عیدو هطانا یدتر

 یاهصفر یفوتاسلو یک ریه بس

 تو رسد رهاف ردیلش ننايجراخ یاههحص راد رسلیف .دناود وس ییلاج

 بسا هدیدرگ یراد سلیف یبراپ و

 + هسح

 یلودیوگی م نحس اهنآ یاه وررآ
 یلپت هیحور اب رگاثاعت هکینامز

 ندش هدروآ ب رگید دوشیم انشآ

 ب یم لاحم ار اهتآ یاه وزرآ
 تیادهرد یحولریع راک درادپ
 و تسا طعوم يالا ملف یاهبنآ

 رگاعیس كي ار ناوج زاسلیف نا

 رد یلو دکیم یفرعع رکتشور

 یحول ریمداب هلجع تالصحل را ی
 بیعیلف زدا

 هران رد هبرط نینا و دون

 حصاو یلیح اهژانوبرپ دساسات

 هروحع جت

 ندروح مین بجروم

 دور لداعع هتسب ان ملست

 بقداصزیمآرحس سرود اهوصخم

 و . .دوباه بوخ یاهیزا و روب

 زازسبشقن دربشیپ نیا رد یلیغع
 دوروو لگنجهنحص زایلو . دنا:
 كي ملیف هناخراک طیحم هب اهنآ

 نا و دیامیپيم ار یلورت تلاح
 رگند هک سا تهج نآ زا رتنیب

 هتلب تن حرط یلی یگدنز
 نابعب بحاص ریما ۰ دز یگدنز

 نامه رد ملبف رحآ ات و دیآیم
 هبین رد -- دناتیع یفات لاور

 شطع ندنایانن رد یحولریم مون

 دن راد

 یرگید درع لاند چرم

 هنشکو  یلبت اب وا یناشا و دوریم

 زا ار ملیف یلب تس وا ددت

 رد و دهد تاج یلورت تلاح

 ریگمشچو بوخیژاب _ینعب ,سناکس
 تسایزایتما هک تسا یعشاه ایرکذ

 , منش

 تسا یملیف یلبت هتارمهو,
 دیماهک اوج نادرگر اک زا قفوم

 ۷ ِ# ياد

 ینخا هللاتسا

 > نلاس فقس ر

 وچ . دیاوحیع

 هک ار ید نوچ تسنا تیعق

 تک یم ونیفارس

 روت ِ تب ره

 رس ندم* :نوریب زا سپ
 ۹ هناخزای

 مچ ۰ و

 7 رد شیب شوم رتخد

 ۱٩یب + یریذپلد یاح

 هممیم شریپ هی هک یفام

 رد دسریم ونیفارس هب یو تورت

 یو یومع ه تسا مقومس
 رم ونمقا رس ت فرست رکف

 سس. را هد و فو

 ۲ گز
 مد را

 بفا رساب رو شرتخد دهاوخ

 رور تکش اجنارس هک دهد

 یزیچ رح ونیفارس و دوتب
 ادیم,شاتسودپ قلمتح

 مسلیف رخا یاه هحس

 , ماجنا رس وا هک مینیب

 رلز .تدنک یم جاودزا هخاف ن

 كره و راد دلدوک نیدنچ 4

 لاصس ونیفا وقب اههچب

 بسا هک نادرم زا یکی

 سس رهع ننرز دسحعلادیع

 نادانآ



 رت رب راثآ هدنهد شیامن
 نو زیولت ناایخ_- دانآسابع

 یامنیس هتسج رب نادرکر اک هس زا یملیف

 «ینسلفوکب ردفو لامیلول بیدا و هژور» ایورا

 ادناف نیج - نولد نلا
 پماتسا سنرت - ودراب تیژرب

 امنیس هقبان هس ینادرک راکب یملیق رد

 لام ینول - میداو هژور - ینیلف وکیردف

 « هداعلاقداخ یارحام » ناتساد زا دازآ یابتقا

 وپنلاداگ دا یئاکی رمادوهش هدنسیون رثا

 یر

 ره دهدپ ۳

 اهنآ هک یرطخ

 و۱۶ منیف
 ج تس گید رورم

 1 یاح

 " دپ ش یاه

 هه طورم یاه هحح

 هنوگچار ملیف نیا لابت وف تاقباسم

 یئاشا امش ایآ و تفرگ .دمها وح

 دبراد لابت وف هب یتیفد

 ۰ هک دینادیم - راتخم

 ناتسریبد لیصت هرود رد

 دیم و ود یاه هتشر

 ۰ حا قیفوت لایتوف

 اع هتشاد ار یاهتسیاش

 ةالع زا یکی نم

 هت تادقم هکیر وطب و متسه لابتوخ

 ممجتسا رارق دهدیم یهاوگ ملیف

 هک سانشرس یاه تسیلابتوف ز

 بم نیربق کیف لوریفایکی زا
 دننک زاغآ نم اب ار یراوشد و

  بجره یارب نم هکتیا ملم هتکن

 تسیل ابت وقكي یایندهبندش رتکیدرت

 ها وخ راکب !

 7 ٩

 5 ودارودلا#» و

 اه تلاسا مامت

 بود یاهتقافر و اهششوک
 - ۸ تست است و

 میامن ,ینادردق و
 همانربو اههژورپ نیا رجب ۱

 ؟ تسیچ امش یدصب یاه

 الط رس اع - راتخم

 ط همش مناح لاح

 ِط مته یشوهبراس فارط

 ۱ ی ور دنچ

 ت ۳ وید وتسا

 ؟ی نینچمه دوش هتخاس یلافص
 مطق ۳ گید داهشیب

 وم رد نم هداهلاقوف
,۶ 

 هیمستهک دیه .تعاب مياهمليف

 م رهذب رتیب هچ ره قست



 حلت هژوس ثاپ خوش تخادرب

 1۳۴ ۲۵۲۲۱۵ 6) وررب نرم ورمک ششک

 لاحبات هک یئایلاتا زاس یتراجت نادرگ راک «ویراکبووکر ام»

 شملیف نیرتهزات رد «تسا هدرک هبرجت ار یملیف پیتره نتخاس ایرعت
 (! وررپ تز ۰ ورهک شیشک :شیلاجنیا مسااب ایو) «لهانم شیثک»
 و لئام حرطب ؛مدرس عطبابو زوردم یاههژوس زا تیعیهب
 میلوگن هکنآ رتهیاب ؛ دزادرپیم داوج شیک كب یسج یاپیراوتد

 یگنرمک یاىن اهن لمحرد هکارچ . هتشاد اریللاسب سسچ حرط .دصق

 ناضن : هدرکیم میسرت دیاب هک یصقنییو قیفدو لماک ریوصت زا
 دهدیم

 یاههب رجناب اتخآانو ناوج ششک ثكب یارجام ؛ ملیف ناساد

 دراو (لیسیس) هدنام قعو یتسو كچوک رهش كبرا « تسا یسج
 یاهدرتسگو حنهب ارمدرم اجنیا ردو دونیم *مرلا یوهایهرپو كل رز رهغ
 هسب دوتیم روبجم زاغآ رد وا .دیيم یسج تافارحنا راتف رگ

 و دکش وگ ناشدولآ هانگ یاهشزخل هرابرد ناوج نارتخد تافارتعا
 نانآ .دوریم اهنآ یابلوا تاقالیهبو هدعآ كانهب عسو نازا هکینامر

 .دیابيم ناشنادنزرفزا رتفرحس بنا مب ار
 شوگ و مشچ درف كي دورو» یانشآ متاپ ینأتساد طخ نسچکب

 «وهایهربو كلرزب طیحم كباب دودحبو كچوک بحم ك را هسب

 هدشاب یدچ ملیف كي نتخاس یارب بساس یاهیامتسد تساوتيم هوعلاب

 مهملیف نآرد هک «بشهمین یوباک» ریظن هدنک اوسرو هدبوک یملیف
 حرلس (كروبوبئ) .ككرزب رهش كب طحمهب ناوج یوباک ثكب دورو مت
 دوب

 یسک كي ,شیرهاظ هیور رابتعاهب لفاال "لهانم شیشک# ابا

 دنوخیم هتفرگ هداسو له رایسب ملیفرد یلج لئاس .تسا ریگناسآ

 -یم ناهنپ كيمک هداس نیماحم زا یمیجم انین رشق راز یمانت+و

 ینجاا دحرسود نی ملیف ؛هژوس تیفیک ریچش :لاح هردو بنت

 هب مینک هاگن :هسیاقمرد .دنامیم نادرگرس «ندو حوت» و "ددو

 دراد یدج دادنچهن دولآ زنط هژوس هک «یلیبس حاودزا« لس یملی

 یاهلنحل چیه رد .دناونیمن ملیق الوصا هک تسیاهن وگ هب شناساد خو

 یحطسو هنا ریگناسآ تخادرپ افافتاو هدریگب دوعهب ندوب یدچ كبر

 و هدون راگزام هژوم تیفیک اب ملیف نآرد زی «یدلامبرگ یایجاا

 یسک كب هدون شناگدث زاس_.دصف هک رولعنابه :راک لستاح هجا

 سا هدمآ رد زاک زا یک نساضم اب هدنک مرگ رس

 یحللاب یسانت وب راکبو» حوت تحاد رب *«لهانم شیشک رد اما

 روجلب دهاش .ملیف تاظحل رثکا رد اناحل نیو درادن ءزوس روس

 حطس نیهرد ملیف نیا رب هوالعو سه یلاس تنش و تنحو مدع

 اه رتکا راک یفرعم رد : تخادرپ و یوتحم یراگ ز اسان ًاناحل زا تنم

 ملیف لئاوا رد : لثعلایف .دونیم رایسب یاهیلوگ ضقات راچد مه

 شدن زرف هک یردام هیسپ شاههاگن قیرط زا ار «هروتآولاس نود»
 هک ی لاک رتخد یاضعا لفادادب شیاههاگن رولتیمهایو دهدیم ریش ار

 -یم یسنچ تالبامت و اهنشک راتفرگ یمدآ هدنتسه مر یاهورهدایب رد

 لباقریغ یاوقنو یراک زیهربرب هبکتاب ملیف نایرجرد وا اما يیسب

 سا یطبارش رد نناو دهدیم تسد زا ار اصرا یاهنسرف مان .یلوف

 لعا, ینانزاب مهوا دوخ قوفام اروبنیسدوبلا یتح تسا هدربیب هک

 بناد مرال وا یارب ار یسج یاهشزیمآ مهرتکد زی و دراد یسج
 . تل

 یسک حطس كب رد ار ملیف "وی راکبو» هک یلطعبا رش رد سوصحب

 دوخ هبونهب زین دنیاشوخا و خلت اتبسن ناپاپ نآ ؛ تسا هدروآ شیپ
 .دسریم مشچهب شفانت كي

 (اتسدوب اناسور) هراکدب نز نآاب روتاولانود» یاهدروخ ر

 وا تس مولع .تسی شتشپ یتطسو دوشیمن هیجوت ییوخهب مه
 سراک زا هک دنکیم ناونع غوردهب شیشک شیپ یمازلا هچ ساسارب

 رتکاراک تیبها رلنن زا ملیف رد هک اتسدوب اناسور تسا هدیلک تسد

 «امرونا ولاسنودلا هک ینارتخدو نانز هیقب زارطمه یرتکاراک اراکشآ

 ااوب راکد روک راملا شرهوش فلعل زا اجنیارد ؛دراددنکی م دروح رب اهنآاب

 بم ,ف یرتشیب تالفحلو هدریهره «هدون زین ملیف هدنک هیهت

 ۱ رق هکناهنحص رد نایب مرف نآ ذاختا الثم .دکيم ادبی ینانندوخ

 هنادنیمو زا چیه «دنا وخپ ار هراک دپ نز هما "هروتاولاس نود» تسا

 هدرب یور اتسدوپ اناسور مناخ ندش رهاظ یارب یاهناهب هکنآ زج

 . دشاب

 درسلیم 8 ویزاکیو وک رام : هدننک هیهت و نادرگ راک

 ۱۹۷۰ لاس لوصحم 8 یلویاورتودناهآ : كيزوم 8# اوایدوردیاس
 

 یلاگام - اتسدوپ اناسور - اکناژوپودنال : نارگیزاب ۵ یایلاتیا
 , ویزونید ویولیس ت هجلاس ولاچول - هثوب ارابراپ - لئوت
 ونرلاتایرام

 ج +

 ] ملیف كب هثاآ

 "1 ۶ رها وخ ود

 ننارد اهبلیف ژالبود هاگتسد و روناس هرادا یماگته رگبد رابکت

 هدرک دانچ اهگولابد برحنو اهانحص ندرک هلثم هلثب قیرطزا كلم

 دسریم ام مشچهب نآ زا یاهئال اهنت ,یگنرف ملیف كي زا هک سا
 دروم رد هکنانچنآ) راکهاش كب رسربه رابنبا هناتخبشوخ هالب

 «بش هبین یوباک» و «ناننا راکش» و "روژودلب» لتع یلاهلیف
 دیاشو) یلومعم یلیفرب هکلب (داتفا قاقتا رگید كارزب ملیف دنچ و

 میسبیم اع هک ملیفزا هخسن نیا دروم رد تفگ ميهاوخ هک ارچ :اادب»

 تسرد ینواضق ناوتیمن انعیمط «تسا یلصا ملیفزا یاهثال عفاو رد و
 .تسا هدمآ لزا (تئاد

 تنوشخ شیامناب یتفلاخم اعقاو هکنآ نودپ ام رونات هاگتسد

 را لبف ,دشاب هتشاد هنهرب یاهمادنا زیمآ طارفا شيابن اب و هداعلاقوف

 ناشن تفلاخم اهیلیف رد ۱فراعتما یکدنا لئاسم حرطاب ۰ زیچره
 یومزا ار «اهرهاوخ» لثع یملیف ندرک هلثم هللم تهجنیا زا .دهدیم

 نلا روناسزا شرت هک ملیف هدننک دراو مه دیاخ و) روناس هرادا

 ؛دوخ یزک رم مت ناونعهب ملیف نیا هکنآهب هچوناب (هدخ بس ار حخو
 راظتنا زا رود یرما «دنکيم هراثا رهاوخود نیب یزاب سجمه هلاسهب

 هکنبا نآو دوخیم زبس ناملاپز كون لاونس كي اهت اما . ميناديم
 ی«وزلهچ اعقاورگید ,دنزاسیم سنچنیا یاهشال ,لماک یملیف زا یتفو

 مک تسدا دننک یمن عنم یلکب ارملیف شبامن ارچ ؟تسه هثال نآ شیابنب

 و طبرییو صقا و هدش پویعم ملیف كي یانابت جنرزا ۱ر رگاخاعن
 نياات ملیف كي زا یدایز یاهانحص فذح ؟دنئاب هدیناهر هدنک جیگ
 تیهام نداد رییفت نروصاب ینعب ؛ميسیم «اهرهاوخا رد هک دح

 روناس هرادا فیاطظو هزوح رد یراکهن ,نآ یساسا متو ملی عوموم

 ناگدنزاس هب تیسل تسا ینیهوت الصا هک .ملیف هدنک ذراو انایحاایو

 شزرااب و كيتسيترآ اعقاو راک كي رسریالب نیا یتح هچرگ  ملیف



 . دشاب هدماین مه
 نسب هنازاب یجعه هطبار كي دوجوررب میلبف یزک رم مت هک ميتفگ

 هتشاد دوجو هنشذگ رد هک ت سباهلعار نبا هنلا .دراد هیکت رهاوخ رد

 "انااد» .دنرگیم زاغآ رضاح نامزرد ینامز عطقم كيزا ملیفو

 رتسا دازوس) ۷ رامل)ش رتکچوک رهاوخیالبوهب (نولد یلاتان)

 راودیما وا .دوریم .هنفروا شییزاو هدرک جاودزا لبق لاسود هک

 شرهاوخاب !رهتشذگ یاهتیمرحم و صاخ طباور نآ دناوتب هک تسا
 (ینوریج ومیسام) شرهاوخ رهو دبابیمرد هکینامزو دزاس رارقرب
 رهاوخ یلو دریگی م ینوزف طباور نآ دیدجتهب شدیما «تسا ناوتا
 عورشمان هطبار یرگند درمان سقن یاوه یاضرا یارب هک رنکچوک

 دیدجت هب رضاح هجوچیهب ؛(شرهوش شیبامک یهاگآ مغربلع) دراد

 ءاههطبار نآ ندرک بارخ یارب اساسا وا هکارچ .تسین هتشذگ طباور

 رتگر زب رهاوخ هثیده يکاح رفن ؛یلیق طباور رد .تسا هدرک جاودزا

 .تسا هدادیم حنر ار "اتراب» ناو هدوب

 ود نیب یسنج یداعریغو عونمم هطبار نیازا ؛یسراف هلبود رد
 یلامنزاب اهكيشالف قیرظطزا نآ زا یلاهامن «ملیفرد هک - رهاوخ

 رهاوخ زا رتگرزب رهاوخ هناراوخ راعیت تبظاوم ناونعب - دوشیم
 ! دوخیم داب ردامو ردپ بامغرد رنکچوک

 ننازاو هدش ضوع اجنیارد :اههنحص زا یرایسب رد ملیف دولابد

 رظن اسرانو كگ !رتکا ملیف دیلک یاهناکس یاهوگتفگ هک تسا رخت

 الثم .هدش فذح ملیفزا یلکی ساح هنحص دنچ رولعنیبهاب .دنسریع

 وا دیوگبات دوریم اتراع قساف دزن اناباد هک ملیف رخاوارد یاهحص

 انایاد دوخ عفاورد هحص نیارد .دیایب هک هب دنا وتیمن و تسا ضیرم

 هب دون عوجر) دوخیم هباوخبه وا قسافابو دنک ی م ار اترام روج

 ساسحایلو درس رایسب یتلاحابوا تسه هکب زیچ اما , (۱ هطوب رم ریوصت

 یقابتشاو ناجیهاب سایق رد دناوتیم نياو دوشیم شوخآمه درم دآاب

 تسدهب یمهم هجينن ؛تسا هداد ناشن كد رمان یشوغآمه رد الف انرام هک

 هنازابینجمه یاهشبارگ زا یشان یتلع ناونعهب انایاد یدرسو دهد

 نبا یاهمناکسزا یکیزا یرگید ریوصت ام ؛نیازا ریغ .دوش ریبعت وا
 تدنامرظتم و باوختخر رد ندخ هنهرب لاحرد ار انایاد هک م یراد ملیف

 هناروسج یاهنالب .هدش فذح میلیفزا یلکتب هک ی ناکس دنچ زجهب

 ام ار اهناکس نلاو دناهدبرب مهار .ملیف رگید یاهسناکس زا یرایب
 درم هکیربوصتهب دوش عوجر .مينيبیم .دنته هک هچنآ زا رتهانوک

 داش ییوچ هلک نآ رد اترام یاب ندروآ رد لاح رد ار قتساف

 ۱ دهدیم

 دروب رد ینواحف هن وگرهزا ام هک تسا یهیدب یلعبا رش نینچرد

 یاههنحص دوجو ضرفاب هتبلا هک نچ ره .مينک ی م بانتجا ملبف كب هثال

 رطعاخب لقاال ملیفزاب .زین ناتساد یلصامت نتفرگ رظنردو هدش فذح

 ردعیه .دشاب هجوت لباف نادنچ هتسناوتیمن شاهدننک لک و دنک متیر

 ۱۹1۵ لاس ها رتشم لوصحم «ملیف نیا هکم یوش رکذتم دیهدب هزاجا
 وت ربورلا میساهب یئایلاتبا زاسلیف كب طسوتو تسا هسنا رفو ایلاتبا

 قافتاهب «ینونهلام» دوخ مهار وبرانس .هدش ینادرگر اک «یتونهلاع

 .تسا هتشون ۷یدنوروللنو ر»
 ار یچروساسو یچهللود تارصح رتثیب هچره قیفو ,هنتاخرد

 مرا ودیعاو ميراتساوخ هعباج هنسح قالخا رتشیپ هچ ره یرادساپ رد

 !دوشن مک تکلبم نیارد متنهرته رسزا نا زب زع نیا هباس

 فشن

 «هلش یلامتسد» هلاسم دنچ هرابدنج یسررب

 و اشآا ناعپارب یلاکبرمآ نادرگراک «تنرتناجا ما ردقره

 حرطع یاهزا هلام ؛یونحم هدودحم رده رموه» شلیف «تسا هزات

 .تسا روهرهب یدبدج مرفو تخادربزا هکنآهن و دزاسیم

 یزرواشکد یلوت هکی لاکیرمآ كچوک رهش كيرد ملیف یاها رجام

 درنگ م ادراد

 نایلاسردهک تسایناوجیاه رتک اراک پیتنآ زا ( ونیدراکساناد) «رموهلا

 نانآ زاللومعمو میاهدید یرایسیاهبلیفرد اروایاننهیئاهتیصخش ؛ریخا
 ۴۵ هحنص رد هیقب



 دفراد تسودرتشسدار

 دلاسسد هزیر وتساپ تاینبل تاحناخراکرد هدش هیهت
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